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  التبصرة والتذكير
  في تعدد

  رأي ابن مالك
  في جموع التكسير

  
  إعداد

  * اهلامشيأمحد بن حممد بن أمحد القرشي. د
 

  

                                                
 خترج من كلية اللُّغة العربية باجلامعة اإلسالمية، وأمتَّ دراسته العليا يف جامعة أم القرى، *

نة املنورة ، مث عين أستاذاً مساعداً يف كلية املعلمني باملدي)هـ١٤١٥(وحصل على الدكتوراه 
  ).هـ١٤١٦(بقسم اللُّغة العربية 
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P  
m:  
  

هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نيب الرمحة سيد األولني  احلمد
  :وبعد  واآلخرين، 

 من النحاة املتقدمني فظاهرة تعدد اآلراء النحوية والصرفية، شائعة لدى كثري
اخلليل، ويونس، وسيبويه، واملازينّ، واألخفش : ، فمن املتقدمني منهم واملتأخرين

األوسط، واملربد، وابن السراج، وأبو علي الفارسي، وابن جين ، وغريهم من 
الزخمشري، وأيب علي الشلوبني، : املتقدمني، كما وجدت لدى املتأخرين كأمثال

.  وأيب حيان،واملرادي، وابن هشام األنصاري، وابن عقيل، وغريهموابن احلاجب،
ومردها إىل أنّ العامل قد يكون له نظر يف وقــٍت اليرتضيه يف وقٍت آخر، وذا 

  .يكون له يف املسألة الواحدة قوالن أو أكثر
وابن مالك األندلسي اجلياينّ من النحاة الذين تعددت آراؤه يف مصنفاته 

ة، وقد الحظ هذه الظاهرة لدى ابن مالك عدد من العلماء الذي النرفية والصحوي
  .اهتموا واعتنوا بشرح مصنفاته

ومن أشهرهم الشاطيب، وأبو حيان األندلسي، وابن أم قاسم املرادي، وابن 
  .عقيل، وخالد األزهري ،والسيوطي، واألمشوين، واخلُضري، وغريهم

، كما أنين رجعت إىل )رمحهم اهللا وغفر هلم(م وقد استفدت من جهوده
مصنفات ابن مالك النحوية والصرفية يف باب مجوع التكسري، باملطالعة، 

والدراسة، والبحث، ومقابلة آرائه من مصنٍف آلخر، فوقفت على مامل يقفوا عليه،   
فضممت جهدي إىل جهودهم، موثقا ما وقفت عليه من جهودهم،وذلك بالعزو 

  .ىل صاحبه ليتميز عملي من عملهمإ
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أما املنهج الذي اتبعته يف ترتيب مسائل مجوع التكسري، فهو ترتيب ابنِ  
  ).األلفية( مالٍك للجموع يف 

وأما مايتعلق بدراستها فقد رجعت إىل كُتب ابن مالك، وإىل الشروح اليت 
 مينبت آراءه وفق الترتيب الزرت فاته،ثُمفاته أُلّفت حول مصنالتقريبـي ملصن

 ثُم رجحت ماأراه يوافق مذهب سيبويه واجلمهور، – غالباً –النحوية والصرفية 
  .أو يقويه الدليل وإن خالف قول سيبويه ومن ذهب مذهبه من النحويني

  :وبعد أن فرغت من مجع املسائل ودراستها، جعلت عنوان هذا البحث
  )ن مالك يف مجوع التكسريالتبصرة والتذكري يف تعدد رأي اب(

  :وينقسم البحث إىل فصلني
  .التعريف بابن مالك ومصنفاته النحوية: الفصل األول

  :وفيه ثالثة مباحث  
  .التعريف بابن مالك: املبحث األول
  .الترتيب الزمين التقريبـي ملصنفاته النحوية والصرفية: املبحث الثاين

  .النحوية والصرفية أحكام ابن مالك :املبحث الثالث
  . تعدد آراء ابن مالك يف مجوع التكسري:الفصل الثاين

  .                وفيه تسع عشرة مسألة    
ويسبق الفصلني مقدمة، ويتلومها اخلامتة، مث فهارس املصادر واملراجع، مث 

  .فهرس املوضوعات
فيما  اهللا أسأل أن يكتب لنا حسن العمل، ويكتب لنا القبول :وختاماً

  .نعمل، فإنه الينفع العبد إالّ مامن بقبوله
  

  هو موالنا نعم املوىل ونعم النصري
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  الفصل األول
  التعريف بابن مالك ومصنفاته النحوية

  وفيه ثالثة مباحث
  

  ):١(التعريف بابن مالك: املبحث األول
ائي،  هو أبو عبداهللا مجال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا بن مالك، الط

الشافعي ،اينّ، األندلسياجلي.  
  .اإلمام، العالّمة، املقرىء، إمام النحاة، وحافظ اللُّغة، وحجة العرب

، على أكثـر الروايـات، )ھـ٦٠٠(ولد بجيان من مدن األندلس سنة 
  ).ھـ٦٠١(وقيل

  :نشأة ابن مالك باألندلس ورحيله إىل املشرق
يت نشأ فيها ابن مالك بجيان باألحداث اتسمت بالد األندلس يف احلقبة ال

والفنت،واالضطرابات الداخلية،واملعارك بني املسلمني والفرجنة، وتساقُط البالد يف 
  .يد األعداء تباعاً

حيث شهد سقوط دولة املوحدين يف األندلس على يد امللك الناصر أمري 
امللك بعد وفاة أبيه  الذي تولّى -املؤمنني أيب عبداهللا حممد بن يعقوب بن يوسف 

، عندما أعد جيشاً يف جيان ملالقاة ملك النصارى األدفنس، -هـ ٥٩٥سنة 
                                                

  :اعتمدت يف التعريف بابن مالك على املصادر واملراجع التالية) 1(
، والعرب يف خرب من ٣٢٠، وإشارة التعيني ٤/١٧٢املختصر يف أخبار البشر أليب الفداء 

، وطبقات الشافعية ٣/٣٥٩، والوايف بالوفيات ٢/٢٢٧، وفوات الوفيـات ٥/٣٠٠غرب 
، وغاية ١/٢٥، وتعليق الفرائد ٢٢٩، والبلغة ٩/١٥٣، والبداية والنهاية ٨/٦٧الكربى 
، ٧/٢٥٧، ونفح الطيب١/١٣٠، وبغية الوعاة ٧/٢٤٤، والنجوم الزاهرة ٢/١٨٠النهاية 

، ١٣٣، ١١٩، ٨٢، وكشف الظنون٤/١٧٢، ومرآت اجلنان ٥/٣٣٩وشذرات الذهب 
، وتاريخ األدب ١/١١٥ح السعادة ، ومواضع أُخر، ومفتا٤٠٥، ٢٨٤، ٢٠٥، ١٤٤

، ومقدمة حتقيق تسهيل الفوائد، ومقدمة حتقيق شرح عمدة ٦العريب لعمرفروخ جـ
احلافظ هلريدي، ومقدمة حتقيق شرح التسهيل لعبدالرمحن السيد، ومقدمة حتقيق شرح 

وري، والدراسات اللغوية عند ابن مالك لغنيم الينبعاويعمدة احلافظ لعدنان الد.  
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فالتقى به خارج جيان مبوضٍع يعرف بالِعقَاب، فكانت اهلزمية الكربى على 
هـ، ومل تقم لألندلس بعدها قائمة، ٦٠٩املسلمني يوم االثنني منتصف صفر سنة 

رب وملّا عزم أمره على العودة لألندلس وافته املنية فتوىف وعبر ابن يعقوب إىل املغ
هـ، ومل يعد بعده أحد إىل األندلس من ملوك املوحدين إىل أن ٦١٠سنة 

  .انقرضت أيامهم
مث آل احلكم إىل دولة السلطان حممد بن يوسف بن هود اجلذامي، من أعقاب 

عد سقوط دولة بين هود ملوك الطوائف يف سرقُسطة، الذي ملك األندلس ب
هـ، ومل تكن فترته تتسم باهلدوء واالستقرار، ٦٢٥املوحدين فدخل مرسية سنة 

بل هي كسابقتها، إذْ دخل يف حرٍب على حكْم بقايا األندلس مع حممد بن 
يوسف بن نصر، من بين األمحر، الذي استبد حبكم غَرناطة، وكان كلٌّ منهما 

الث ملك قشتالة ليعينه على خصمه، وذلك يستعني ويستنجد بالطاغية فرديناند الث
بإزهاق أرواح املسلمني، وببذل مدن وحصون األندلس له، وهو املستفيد من 
التنافس بينهما، وذلك بتقلّص أرض املسلمني يف األندلس بسقوطها أو استسالمها 

  .على يديه
نتيجةً هلذا الصراع رحل ابن مالك إىل املشرق اإلسالمي وترك بالده 

  .ندلس، وهي متوج يف الفنت، والقالقل، واالضطرابات، والفُرقة، والشقاقاأل
وملّا نـزل مصـر يف زمـن امللك الكامـل ناصـر الديـن بـن 

، وجد أنّ الفنت واملنازعات يف آل صالح الدين )هـ٦٣٥-٦١٥(العـادل 
 من وأقاربه تعصف مبصر وغريها يف اقتسام الدولة األيوبية بعد موت صالح الدين

  .ناحية، واجلهاد يف صد غارات الصليبيني وفنت التتار من ناحية أخرى
حينئٍذ فكّر ابن مالك يف الرحيل من القاهرة إىل بلد أكثر أمناً واستقراراً، 
فخرج إىل مكة أوالً ألداء فريضة احلج، وبعد أن حج رحل إىل الشام، حيث 

ئها، مثّ توجه إىل حلب فنـزل طّوف بالبالد الشامية، فقدم دمشق وأخذ عن علما
ا وأخذ عن علمائها، مثّ تصدر حبلب إلقراء العربية، وأَم باملدرسة السلطانية 
املسماة بالظاهرية، مث ارحتل إىل محاة وأقام امدة، نشر فيها علماً مجاً، مث قدم 

اءات دمشق مستوطناً، ونزل بالعادلية الكربى، وويل مشيختها اليت من شرطها القر
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والعربية، فأقام ا معتكفاً يصنف ويشتغل بالتدريس، وانتفع به خالئق، فتخرج 
على يديه مجاعة كثرية، وصنف التصانيف والتواليف املشهورة واملفيدة يف فنون 

  .)٢()رمحه اهللا(العربية وغريها، ومل يزل على ذلك إىل أن تويف 
  ):٣(شيوخه

 وصرٍف، وقراءاٍت، وحديٍث، وغريها تلقى ابن مالك علومه من لغٍة، وحنٍو،
على يد كوكبة من علماء عصره، سواء يف األندلس جبيان، أو يف بالد الشام 

 وهو تشكيك من بعده – رمحه اهللا –أما ماذهب إليه أبو حيان . بدمشق وحلب
يف أنه حبث فلم جيد البن مالك شيخاً مشهوراً يعتمد عليه، ويرجع يف حلّ 

، فهو مناٍف للحقيقة، ومثل هذا القول اليصح من أيب حيان، وليس املشكالت إليه
ذلك منه بإنصاف، والحيمل على مثله إالّ هوى النفس يف حق ابن مالك العامل 
ادد اتهد الذي وصل يف اللُّغة العربية وعلومها إىل مرتبة األكابر النقاد، وأرباب 

وقد شاع عند كثٍري من منتحلي العربية : قلت: (النظر واالجتهاد، قال ابن اجلزري
أنّ ابن مالك اليعرف له شيخ يف العربية، وال يف القراءات، وليس كذلك بل قد 

  .)٤(...)أخذ العربية يف بالده عن 
  :، وهم)جبيان(وهذا ثبت بشيوخه يف األندلس 

١- الغرناطي ثابت بن حممد بن يوسف بن خيار الكُالعي. 
 حنوياً، ماهراً، مقرئاً، أقرأ القرآن كان إماماً، فاضالً،

والعربية واألدب كثرياً، جبيان وغرناطة، قرأ عليه ابن 

                                                
، والنجوم الزاهرة ٢/١٨٠، وغاية النهاية ١/٢٦تعليق الفرائد : ينظر يف رحلته إىل الشام) 2(

  .، ومابعدها٧/٢٥٧، ونفح الطيب ١/١٣٠، وبغية الوعاة ٧/٢٤٤
، وطبقات ٣/٣٥٩، والوايف بالوفيات ٣٢٠إشارة التعيني : ينظر مصادر شيوخه يف) 3(

، ٢/١٨٠، وغاية النهاية ١/٢٧الفرائد ، وتعليق ٢٢٩، والبلغة ٨/٦٧الشافعية الكربى 
، ٥/٣٣٩، وشذرات الذهب ٧/٢٦٠، ونفح الطيب ١/١٣٠، وبغية الوعاة ١٨١

  .١١٧-١/١١٥ومفتاح السعادة 
  .٢/١٨١غاية النهاية : ينظر) 4(
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مالك النحو والقراءات، تويف ثابت بن خيار بغرناطة 
  .هـ٦٢٨سنة 

أبو علي عمر بن حممد بن عمر بن عبداهللا، األستاذ أبو  -٢
األزدي الشلوبني األشبيلي علي. 

ربية، وآخر أئمة هذا الشأن يف كان إمام عصره يف الع
املشرق واملغرب، جلس ابن مالك يف حلقته حنواً من 

حنواً من عشرين يوماً، تويف : ثالثة عشر يوماً، وقيل
  .هـ٦٤٥الشلوبني سنة 

  :، فهم)بدمشق(أما شيوخه يف الشام 
أبو احلسن علم الدين علي بن حممد بن عبدالصمد  -١

الشافعي السخاوي. 
 النحو، واللُّغة، والتفسري،حمققاً،بصرياً كان إماماً يف

بالقراءات وعللها، عاملاً بالفقه وأصوله، طويل الباع يف 
  .األدب

جلس لإلقراء جبامع دمشق وازدحم عليه الطلبة، ومل 
يكن له شغلٌ إال العلم، وله مصنفات مفيدة يف النحو، 

أخذ عنه ابن مالك العربية، . والقراءات، وأصول الفقه
، وقد تأثر ابن )٥(لقراءات، وله روايةٌ عنه يف احلديثوا

  .هـ٦٤٣مالك به كثرياً، تويف السخاوي بدمشق سنة 
أبو صادق احلسن بن صباح القرشي املخزومي، : ومنهم -٢

 .املصري الكاتب
كان أديباً، ديناً،صاحلاً،جليالً، مسع منه ابن مالك عندما 

 .هـ٦٣٢ة قدم دمشق، تويف أبو صادق ابن صباح سن

                                                
، روايةً عن شيخه علم الدين ٨/٦٨ذكرها السبكي يف طبقات الشافعية الكربى ) 5(

السخاوي.  
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أبو الفضل جنم الدين مكرم بن حممد بن محزة : ومنهم -٣
 .بن حممد، املسند القرشي، الدمشقي، املعروف بابن أيب الصقر

كان عاملاً،حمدثاً،فاضالً، وعندما قدم ابن مالك دمشق 
مسع منه، وله روايةٌ عنه يف احلديث ذكرها 

ويف أبو الفضل مكرم سنة )٦(السيوطيهـ٦٣٥، ت. 
 .ن مسع منه بدمشق حممد بن أيب الفضل املرسيومم -٤

  :، فمنهم)حبلب(وأما شيوخه الذين درس عليهم 
أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش بن حممد  -١

كان من كبار أئمة . بن أيب السرايا احلليب، املشهور بابن يعيش
، وطال العربية، ماهراً يف النحو والتصريف، تصدر حبلب لإلقراء زماناً

عمره، وشاع ذكره، وغالب فضالء حلب تالمذته، وله شرح على 
املفصل، وهو من أشهر الشروح، وملا وصل ابن مالك إىل حلب أخذ 

  .هـ٦٤٣عنه والزمه مدةً، تويف ابن يعيش حبلب سحراً سنة 
أبو عبداهللا مجال الدين حممد بن حممد بن أيب : ومنهم -٢

 . ليبعلي بن أيب سعيد بن عمرون احل
أخذ النحو عن ابن يعيش وغريه، وبرع به، وتصدر 
إلقرائه، وخترج به مجاعـةٌ، حضـر عنده ابن مالك 
وجالسه، فأُعجب به وترك جملس ابن يعيـش، والبن 

 .هـ٦٤٩عمرون شرح على املفصل، تويف سنة 
  ):٧(تالميذه

                                                
  .، من بغية الوعاة٤٠٥-٢/٤٠٤ أحاديث النحاة ينظر املنتقى من) 6(
، ١٤، ٤١، ٥/١٦٥، وطبقات الشافعية٣/٣٥٩الوايف بالوفيات: ينظر مصادر تالمذته يف) 7(

، ونفح ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٠٧، ١٣٠، ١/١٣، وبغية الوعاة ٩/١٥٣والبداية والنهاية 
، ٦/٣، و٤٤٢، ٤٣٣، ٣٩٨، ٣٨١، ٣٧١، ٥/٣٥٤، وشذرات الذهب٢٦٠/الطيب 
؛ وانظر إىل ترمجة كلٍّ منهم ١١٧-١/١١٥، ومفتاح السعادة ١٢٢، ١٠٥، ٦٩، ٢٠
  .إشارة التعيني، والبلغة، وغاية النهاية، والنجوم الزاهرة، وحسن احملاضرة: يف
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لماء، وذلك تتلمذ على ابن مالك خلق كثري، وخترج على يديه مجاعةٌ من الع
عندما تصدر حبلب إلقراء العربية، وملّا ارحتل منها إىل محاة أقام ا مدة ونشر فيها 
علماً مجاً، وملّا استوطن دمشق عكف ا على اإلفادة، والتصنيف، واالشتغال 

ة، وجبامع دمشق، فانتفع به خالئق، قال ابن اجلزريربة العادليوقد : (بالتدريس بالت
لعربيةَ غري واحٍد من األئمة، غري أني الأعلم أحداً قرأ عليه القراءات وال أخذ عنه ا

أسندها عنه، بل حدثنا بكثٍري من مؤلفاته مجاعةٌ من أصحابه، وحدثين بعض 
 نة، وينتظر مبة العادليراك التبه كان جيلس يف وظيفته مشيخة اإلقراء بششيوخنا أن

القراءاِت القراءاِت، : أحداً يقوم إىل الشباك، ويقولحيضر يأخذ عنه، فإذا مل جيد 
أنا الأرى أنّ ذميت تربأ إالّ ذا، فإنه قد : العربيةَ العربيةَ، مث يدعو ويذهب، ويقول
  ).٨()اليعلم أني جالس يف هذا املكان لذلك

  :ومن العلماء الذين انتفعوا بعلمه، وخترجوا على يديه
١- وويسالم حمىي الدين أبو زكريا حيي شيخ اإل: اإلمام الن

 ،ووياحلوراينّ، الن ،بن شرف بن مري بن حسن بن حسني احلزامي
  .هـ٦٧٦الشافعي شارح صحيح مسلم، تويف سنة 

قاضي القضاة مشس الدين أبو العباس أمحد : ابن خلكان -٢
بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكربن خلكان الربمكي الشافعي، توىف 

 .هـ٦٨١سنة 
أبو عبداهللا حممد بن حممد بن : س الدين ابن جعوانمش -٣

عباس بن أيب بكر بن جعوان بن عبداهللا األنصاري الشافعي، قرأ على 
مرتني، وأجازه ) إكمال اإلعالم يف تثليث الكالم(ابن مالك كتابه 

 .هـ٦٨٢ابن مالك، توىف سنة 
حممد بن حممد بن عبداهللا بن مالك : ابنه بدر الدين -٤

ويف سنة الشاملعروف بابن الناظم، ت ،هـ٦٨٦افعي. 

                                                
  .٢/١٨١ينظر غاية النهاية ) 8(
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أبو الربكات املنجا بن عثمان بن : زين الدين ابن املَنجا -٥
أسعد بن املنجا التنوخي احلنبلي، له شرح على األلفية، توىف سنة 

 .هـ٦٩٥
أبو عبداهللا حممد بن إبراهيم بن : اء الدين ابن النحاس -٦

العربية بالديار املصرية، من تالمذته حممد بن أيب نصر احلليب، شيخ 
 .هـ٦٩٨أبو حيان، تويف ابن النحاس سنة 

٧- ونيينأبو احلسني علي بن حممد بن أمحد : شرف الدين الي
هـ يف شهر رمضان شهيداً، ومن ٧٠١اليونيين احلنبلي، تويف سنة 

 .تالمذته اإلمام الذهيب ،والربزايلّ
٨- عليحممد بن أيب الفتح بن أيب أبو عبداهللا: مشس الدين الب 

الفضل البعلي احلنبلي، الزم ابن مالك حىت برع يف علوم العربية، 
 .هـ٧٠٩وأجاز له رواية بعض كُتبه، تويف سنة 

أبو الثناء حممود بن سليمان بن : شهاب الدين حممود -٩
فهد احلليب مث الدمشقي، احلنبلي، كاتب السِّر، خدم باإلنشاء حنواً من 

 .هـ٧٢٥ سنةً، من تالمذته الذهيب، تويف سنة مخسني
قاضي القضاة شيخ اإلسالم حممد : بدر الدين بن مجاعة -١٠

 ،بن إبراهيم ابن سعد اهللا بن مجاعة بن حازم الكناينّ، احلموي
 .هـ، وله أربعٌ وتسعون سنة٧٣٣ًالشافعي، تويف سنة 

بن سليمان اإلمام شهاب الدين أمحد :  وخترج على يديهوممن روى عنه
  ).٩(عرضاً" اخلالصة"الكاتب، وهو آخر من روى عنه كتاب 

إنه كان : شهاب الدين أبو بكر بن يعقوب الشافعي، يقال: ومنهم تلميذه
حبوزته شرح التسهيل كامالً، وملّا مات ابن مالك ظن أنهم جيلسونه 
مكانه، فلما خرجت عنه الوظيفة تألّم لذلك، فأخذ الشرح معه 

                                                
  .١٦ينظر مقدمة حتقيق التسهيل ) 9(
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لليمن غضباً على أهل دمشق، وبقي الشرح خمروماً بني أظهر وتوجه 
  .)١٠(الناس يف هذه البالد

القاسم بن حممد بن يوسف بن حممد : علم الدين الربزايلّ: ومن تالميذه
افعيالربزايلّ الش.  

اإلمام احلافظ ،حمدث الشام، وصاحب التاريخ، واملعجم الكبري، : قال الذهيب
ٍث وسبعني وستمائة، وكان له من العمر عشر سنني، روى أولُ مساعه يف سنة ثال

  .عنه خلق كثري، ووقف مجيع كُتبه
  .....مشيخته باإلجازة والسماع فوق الثالثة آالف: وقال

  . لشيخنا علم الدين الربزايلّ– أي ابن مالك –وأجاز : وقال ابن كثري
  ـة، وله أربع هـ، وهو محِرم خبليص يف ذي احلج٧٣٩تويف الربزايلّ سنة 

                                                
  .١/٤٠٥، وكشف الظنون ١/١٣٤ينظر بغية الوعاة ) 10(
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  .)١١(وسبعون سنةً وأشهر
أبوبكراملزي، وأبوعبداهللا   العالء بن العطّار،والعلم الفارقي،وزين الدين:ومن طالبه

  .الصرييفّ، وشهاب الدين بن غامن، وناصرالدين بن شافع، وخلق كثير سواهم
  :)١٢(وفاتـه 

ـّف استوطن ابن مالك دمشق يف آخر حياته العلمية والعملية،  فأقام ا يصن
ويؤلّف التواليـف املفيدة يف فنون العربية، ويعلّم إىل أن ألقى عصا التسيار، 

هـ بدمشق، ليلة ٦٧٢منتقـالً إىل رمحة ربه وعفـوه ومغفرتـه، وذلك سنة 
ثالث عشر، وصِلّي عليه باجلامع اُألموي، ودفن : األربعاء ثاين عشر شعبان، وقيل

الدين بن الصائغ، وقيلبسفح جبل قاسيون، بت ربة ابن :  ربة القاضي عزبت
  .جعوان

بقصيدٍة طويلٍة، قال عنها الصالح الصفدي وقد رثاه شرف الدين احلصين :
  .مارأيت مرثيةً يف حنويٍّ أحسن من هذه املرثية

  ).١٣( تلميذه الشيخ اء الدين بن النحاس، وغريمها– أيضاً –ورثاه 
د سنة ستمائة، وتويف بدمشق سنة اثنتني وسبعني وستمائة، ول: (قال عبدالباقي

  .)١٤)(أنبأنا عنه غري واحٍد من شيوخنا
بدمشق، ليلة األربعاء ثالث عشر شعبان، سنة "رمحه اهللا"مات:(وقال ابن اجلزري

  ).١٥)(اثنتني وسبعني وستمائة،وصِلّي عليه باجلامع اُألموي، ودفن بسفح قاسيون
 رمحة واسعة، وقدس روحه، ونور ضرحيه، وأفسح له يف قربه، رحم اهللا ابن مالك

جميب ه مسيعوأمطر عليه شآبيب رمحته، إن.  

                                                
  .٦/١٢٢، وشذرات الذهب ٩/١٥٣ ينظر البداية والنهاية )11(
، والبداية ٨/٦٧، وطبقات الشافعية ٢/٢٢٧، وفوات الوفيات ٣٢١ينظر إشارة التعيني ) 12(

، ونفح ١/١٣٤، وبغية الوعاة ٢/١٨١، وغاية النهاية ٢٢٩، والبلغة ٩/١٥٣والنهاية 
  .٧/٢٦٢الطيب 

  .١٣٧، ١٣٥-١/١٣٤ينظر بغية الوعاة ) 13(
  .٣٢١ينظر إشارة التعيني ) 14(
  .٢/١٨١ينظر غاية النهاية ) 15(
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  :الترتيب الزمين التقرييب ملصنفاته النحوية والصرفية: املبحث الثاين
 طيلة عمره معلماً، ومصنفاً، ومؤلّفا التواليف – رمحه اهللا –عكف ابن مالك 

 فنون العربية، إذ صرف مهته إىل إتقان النحو وعلوم العربية، حىت بلغ املفيدة يف
  ).١٦(فيها الغاية، وحاز قصب السبق، وأرىب على املتقدمني

فقد كان يف النحو والتصريف حبراً اليجارى، وحرباً اليبارى، وأما أشعار 
عالم يتحريون فيه، العرب اليت يستشهد ا على اللُّغة والنحو، فكانت األئمة األ

  !.ويتعجبون من أين يأيت ا
  .رجزه، وطويله، وبسيطه، وغري ذلك: وكان نظم الشعر سهالً عليه

مجع مع ذلك كله الدين املتني، والتقوى الراسخة، وصدق اللهجة، وكثرة 
النوافل، وحسن السمت، ورقة القلب، وكمال العقل، والوقار، والتؤدة، والصيانة، 

  .)١٧(صالحوالعفة، وال
أما عنايته مبصنفاته وتواليفه فقد كان من أحسن العلماء تصنيفاً، إذ تتسم 
مؤلفاته بالطول، والقصر، واالقتصار على موضوع واحٍد، ومنها ماهو منثور، 
وآخر منظوم، مع متيزها بغزارة املادة العلمية والعمق والسهولة يف الغالب، وجاء 

 عذباً -غوية أو النحوية وصعوبة املوضوعات  رغم جفاف املسائل اللُّ-نظمه 
 إىل الشعر العاطفي يف الروعة واجلمال، كما هو احلال – أحياناً –سائغاً، يصل 

  .يف حتفة املودود، ومواضع من األلفية
ولعل الدافع البن مالك يف هذا التنوع والتفاوت يف تواليفه هو اشتغاله يف 

 دمشق؛ إذْ كان طالبه يتفاوتون يف مستويام وظيفة التدريس حبلب، أو محاة، أو
العلمية وقدرام العقلية، هذه الفروق الفردية دفعته إىل التنويع يف التأليف حىت يليب 

  .مجيع رغبات طالبه، وتوافق استعدادام الشخصية، وميوالم

                                                
، ونفح ٥/٣٣٩، وشذرات الذهب ١/١٣٠، وبغية الوعاة ٧/٢٤٤ينظر النجوم الزاهرة ) 16(

  .٧/٢٥٧الطيب 
، وفـوات الوفيات ١/١٣٠، وبغية الوعاة ٨/٦٧، وطبقات الشافعية ٢٢٩ينظر البلغة ) 17(

  .٧/٢٥٨، ونفح الطيب ٢/٢٢٧
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لذلك كُتب اهللا البن مالك شهرة واسعة جعلته من أعظم حناة القرن السابع 
ي، بل أعظمهم مجيعاً، فهو حجر الزاوية الذي حجب املتقدمني، وعجز عن اهلجر

إدراكـه املتأخرون، فمن جاء بعده واشتغـل باللُّغة العربية إالّ والبن مالك يف 
  .عنقه منة

أما مصنفاته فهي تأيت يف مقدمة املصنفات اخلالدة، وشهرا تغين عن التعريف 
ا، قال السبكي) :ها الذي وهو حربهامقدفاته مسري الشمس، ومالسائرةُ مصن 

  ).١٨)(تصغي له احلواس اخلمس
ومصنفاته مع كثرا، طارت يف اآلفاق بشهرا، وسارت : (وقال الفريوز آبادي

  .)١٩()مسري الشمس حبسن غُرا
وسارت بتصانيفه الركبان، : (وأما أمحد بن حممد املَقَّري القرشي فقال

  ).٢٠() العلماء األعيانوخضع هلا
وهي كما قيل غزيرة املسائل، ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل، : (وقال

وهي مع ذلك كثريةُ اإلفادة، موسومةٌ باإلجادة، وليست هي ملن هو يف هذا يف 
  ).درجة ابتدائه، بل للمتوسط يترقّي ا درجة انتهائه

حو والتيف الن جمتهد وابن مالك عاملٌ جمدد املطالعة، سريع صريف، كثري
، فاطالعه الدائم على )٢١(املراجعة، اليكُتب شيئاً من حمفوظه حىت يراجعه يف حملّه

كُتب اللُّغة، والنحو، ودواوين الشعر، وأقوال املتقدمني، أدى إىل تعدد آرائه، 
، واختالفها، وتطورها من مصنٍف آلخر، فقد يكون للعامل اتهد نظر يف وقٍت

، وهذا حال )٢٢(اليرتضيه يف وقٍت آخر، وذا يكون له يف املسألة الواحدة قوالن
  .ابن مالك؛ ألنّ الرجوع إىل احلق كان من أبرز صفاته

                                                
  .٨/٦٧ طبقات الشافعية الكربى ينظر) 18(
  .٣٢١، وانظر إشارة التعيني ٢٢٩ينظر البلغة ) 19(
  .٢٦٧، ٧/٢٦٣ينظر نفح الطيب ) 20(
  .٧/٢٦٤ينظر نفح الطيب ) 21(
  .٢٨، ١/٢١ينظر حاشية يس على التصريح ) 22(
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 مينة وفق الترتيب الزرفية والصحويوقد حاولت جاهداً أن أُرتب مؤلفاته الن
فة آرائه اليت رجع عنها، لتأليفها؛ لكي نتمكن من دراسة تطور آرائه، ومن ثَم معر

ومعرفة آرائه األخرية اليت ترجحت لديه يف كلّ مسألٍة حنويٍة أو صرفيٍة، إالّ أنّ هذا 
املطلب عزيز املنال، فلم أجد مصدراً يعينين يف مبتغاي، سوى إشاراٍت مفرقٍة يف 

ب ابن بطون املصادر واملراجع، وحماوالت طيبة مثمرة ممن اعتىن بدراسة وحتقيق كُت
  .مالك
 إنّ الترتيب الزمين التقريبـي ملؤلفات ابن مالك –واهللا أعلم  -:فأقول

  ):٢٣(النحوية والصرفية، ميكن أن يكون على مايلي
  : الكافية الشافية-أوالً

وهي منظومةٌ يف النحو والصرف، من مزدوج الرجز، وعدد أبياا ألفان 
واثنني وستني  لى ستة وستني باباً،وسبعمائة وسبعة ومخسون بيتاً،اشتملت ع

  .فصالً
وهي تعد أصالً لكُتب ابن مالك وإن مل تكن أوفاها؛ ألنّ التسهيل يزيد عليها 
يف مادته فقد زاد بعض األبواب على الكافية برغم مامتيـز به من التلخيص 

  .والتركيز
ها يف حلب، والكافية الشافية أول مصنفات ابن مالك النحوية والصرفية، نظم

٢٤(ذكر ذلك ابن اجلزري .(  
  ):اخلالصة( األلفية -ثانياً

                                                                                                              
، ٢٠٨-١/٢٠٠اخلصائص : وانظر تفصيل مسألة قد يكون للعامل قوالن يف مسألة واحدة يف

، واإلصباح يف شرح ١٩٦، واالقتراح ٢/٥٢٢ل يف علم أصول الفقه للرازي واحملصو
  .٤٠٨االقتراح 

، ١/٣١تعليق الفرائد : اعتمدت يف التعريف مبصنفات ابن مالك النحوية والصرفية على) 23(
، ٢٦٧، ٢٦٠، ٧/٢٥٩، ونفح الطيب ١/١٣٢، وبغية الوعاة ٢/١٨١وغاية النهاية 

مقدمة حتقيق شرح عمدة احلافظ هلريدي، ومقدمة حتقيق شرح ومقدمة حتقيق التسهيل، و
  .الكافية الشافية هلريدي، ومقدمة شرح عمدة احلافظ للدوري

  .٢/١٨١ينظر غاية النهاية ) 24(
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 منظومةٌ يف النحو والصرف من حبر الرجز، خلّصها ابن مالك – أيضاً –وهي 
من منظومته الكافية الشافية، يف حنو ألف بيٍت، جاءت موجزة ومشتملة على جلّ 

 يف ترتيبها على منهج الكافية املهمات اليت اشتملت عليها الكافية الشافية، وقد سار
يف الغالب، وهي مقسمةٌ على سبعني باباً، وعشرِة فصوٍل، سوى املقدمة وأبيات 

  .اخلتام يف آخر باب اإلدغام
وقد خلت األلفية من بعض األبواب اهلامة، كباب القسم، وباب التقاء 

  .الساكنني
لشيخ شرف واأللفية نظمها ابن مالك يف محاة بطلب من قاضي القضاة ا

الدين البارزي، أي يف املدة اليت أقام ا يف محاة بعد ارحتاله عن حلب وقبل 
أخربنا شيخنا قاضي القضاة شرف : (استيطانه دمشق، قال ابن الوردي يف تارخيه

نظم شيخنا مجال الدين ابن مالك اخلالصة األلفية : الدين هبة اهللا بن البارزي، قال
  .ده املقّري عن العالمة العجيسي، وهو ماأور)٢٥( )حبماة
  : الفوائد النحوية واملقاصد احملوية -ثالثاً

إنه مثل : هذا كتاب نثر فيه ابن مالك مانظمه يف الكافية الشافية، ويقال
املقاصد، : الفوائد، واآلخر: إنهما كتابان، أحدمها: التسهيل يف القَدر، وقيل
  ).٢٦(والكتاب اليعرف عنه إال مسماه). التسهيل(ضمنهما ابن مالك كتابه 

  : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد-رابعاً
إنه يف األصل خالصةٌ للكتاب السابق، وتسهيالً له وتكميالً، قال : قيل
حو، عظيم الفائدة تستعمله املشارقة، : قال ابن رشيد: (الدماميينونظم رجزاً يف الن

: ، مث صنف كتابه"النحوية واملقاصد احملويةالفوائد "بـ: مث نثره يف كتابه املسمى
، تسهيالً لذلك الكتاب وتكميالً، وإنه السم "تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد"

  ).٢٧...)(طابق مسماه، وعلم وافق معناه، 

                                                
، ونفـح الطيب ٢/١٨١، وغاية النهاية ٤٦-١/٤٥ينظر مقدمة شرح الكافية الشافية ) 25(

٧/٢٦٧.  
  .٧/٢٥٩، ونفح الطيب ١/١٣٢ة الوعاة ، وبغي١/٣١ينظر تعليق الفرائد ) 26(
  .٧/٢٥٩، ونفح الطيب ١/١٣٢، وانظر بغية الوعاة ١/٣١ينظر تعليق الفرائد ) 27(
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وكان مربزاً يف صناعة العربية، ولَو لَم يكن له : (وقال صاحب إشارة التعيني
وكتاب التسهيل من أبدع كُتب ابن مالك، إذْ ). ٢٨)(هإالّ تسهيل الفوائد لكفا

هو عنوانٌ على عظمة مؤلِّفه، وقوِة اقتداره، وسعِة اطالعه، ورجحاِن عقله، 
  .وحفظه، وذكائه، وحتريه ملا ينقله، وحتريره فيه

تناول فيه ابن مالك مسائل النحو والصرف يف مثانني باباً، تتضمن مائتني 
و مثرة قدوم ابن مالك دمشق واستيطاا، بعد ارحتاله عن وأحد عشر فصالً، وه
وكان قد نظم الكافية الشافية حبلب، واخلالصة حبماة : (محاة، قال ابن اجلزري

  ).٢٩)(للشيخ شرف الدين البارزي، والتسهيل بدمشق
  : شرح التسهيل-خامساً

ادر باب مص(شرح ابن مالك كتاب التسهيل ومل يتمه، فقد وصل فيه إىل 
  .، وكمل عليه ولده بدر الدين ومل يتمه)الفعل الثالثي

وقد ومسه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية عند إحالته إليه، بأنه مستوىفً فيه 
). ٣٠()باب االبتداء(و) يف املعرف باألداة: فصٍل (االحتجاج، وبكتابه الكبري يف 

سهيل قبل شرحه للكافية ونستشف من اإلحالتني أنّ ابن مالك بدأ أو شرح الت
  .الشافية
  ):الوافية(شرح الكافية الشافية : سادساً

، رغبةً منه يف إجابة "الوافية"شرح ابن مالك نظم الكافية الشافية بشرٍح مساه 
بشرٍح ختف معه املؤونة، وحتف به املعونة، ويكون به (بعض األلباء، فشرحها 

  ).الغناء مضموناً، والعناء مأمونا
د تفاوت شرحه بني اإلطناب واإلجياز، وكذا استشهاده، ولعلّ السبب يف وق

ذلك يعود إىل أنّ ابن مالك مل يشرحه دفعة واحدة، وإمنا شرحه يف أوقاٍت 
  .متفاوتٍة، مما أدى إىل اختالف منهجه يف الشرح يف أول الكتاب ،ووسطه ،وآخره

                                                
  .١٩١ينظر إشارة التعيني ) 28(
  .٢/١٨١ينظر غاية النهاية ) 29(
، وكشف ١/١٣٤، وانظر بغية الوعاة ٣٣٤، ١/٣١٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 30(

  .١/٤٠٥الظنون 
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شرح التسهيل، ودليلنا على وشرح الكافية الشافية يأيت يف ترتيبه الزمين بعد 
  .إحالته على شرح التسهيل، كما أشرت إىل ذلك آنفاً: ذلك 
  : عمدة احلافظ وعدة الالفظ-سابعاً

وهو كتاب خمتصر يضم أصول النحو والصرف، خاٍل من األدلّة، واخلالفات، 
  .واملناقشات

 نثْر –علم  واهللا أ–أحكم ابن مالك تصنيفه، وأتقن ترتيبه، وتبويبه، وهو 
ملنظومة الكافية  ،يف كوما نثْر)التسهيل(،و)الفوائد واملقاصد:(لأللفية،مثل كتايب

  .الشافية
، كما )باب اإلعالل واإلبدال(خلت من )عمدة احلافظ(أنّ : والفرق بينهما

  ).العمدة(الذي تضمنه ) باب االستفهام(من ) األلفية(خلت 
  : الالفظ شرح عمدة احلافظ وعدة-ثامناً

توسع ابن مالك يف شرح خمتصره ،وبين بعض اخلالفات النحوية، وتعرض فيه 
آلراء النحاة باملناقشة ،فتارةً يوافق بعضهم يف آرائهم، وتارةً العكس ،مؤيداً ذلك 

  .بالدليل ماأمكن
وقد سلك ابن مالك يف الشرح مسلكاً سهالً، واضحاً، دقيقاً يف عباراته، وهو 

  .)٣١(الوسطية، فليس بالطويل اململّ، وال باملوجز املخلّيتسم ب
: ألموٍر، منها) شرح الكافية الشافية(وقد جعلتهما يف الترتيب الزمين بعد 

 موافقةٌ آلرائه يف شرح الكافية يف الكثري والغالب، ومها   – هنا –أنّ آراءه :أوأل
  ).شرح الكافية(وى مذهبه يف ، أي أنها تق)التسهيل( لفان آلرائه يف خما-غالباً -

  
  
  

 خمالفةٌ آلرائه يف شرح الكافية،والتسهيل، وهي – هنا –أنّ بعض آرائه :ثانياً 
شرح عمدة (موافقةٌ ملذهب سيبويه واجلمهور،وهذا يدلّ على أنّ تأليف

                                                
  .٦٤، ٤٦، ومقدمة حتقيق شرح عمدة احلافظ للدوري ١/١٣١ بغية الوعاة ينظر) 31(
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بعدمها ؛ألنّ ابن مالك من منهجه الرجوع إىل ما يقويه الدليل وتنصره )احلافظ
  .احلّجة

والتبويب،يدالّن على أن ) عمدة احلافظ(الترتيب الذي انتهجه يف :ثالثاً 
والشرح ، كانا بعد شرحه للكافيه ، والتسهيل ، ألما  )العمدة ( تأليفه ملنت 

يعكسان النضج النحوي، والرجحان العقلي عند ابن مالك ،نتيجةً لتجربته الطويلة 
على أن يضع لنا هذه اخلالصة والشاقة يف وظيفة التدريس، اليت أكسبته قدرة 

، وإنه السم طابق "عمدة احلافظ وعدة الالفظ، ويف شرحه"النحوية والصرفية يف 
 .مسماه، فهو تذكرةٌ للحافظ، وتبصرةٌ لالفظ

  . إكمال العمدة-تاسعاً
  : شرح إكمال العمدة-عاشراً

ؤلفات ابن ومها من مؤلفات ابن مالك املفقودة، ذكرمها السيوطي يف نظمه مل
 تتميم، – واهللا أعلم –) إكمال العمدة(، ويتضح لنا من عنواما، أنّ )٣٢(مالك

، كما هو الشأن يف )عمدة احلافظ وعدة الالفظ(وتنقيح، وزيادةٌ على منت 
؛ ألنّ احتكاك ابن مالك الدائم بطالبه، جيعله يعاود النظر )الفوائد(و) التسهيل(

) إكمالُ العمدة( أو االختصار، وإما بالشرح، أو النظم، وما فيما كُتبه، إما بالزيادة
٠إالّ من هذا القبيل، وشرحه ماهو إالّ تقريب وتوضيح ملا انبهم يف املنت

                                                
  .١/١٣١ينظر بغية الوعاة ) 32(
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  .أحكام ابن مالك النحوية والصرفية: املبحث الثالث
تصدر ابن مالك إلقراء العربية حبلب، ومحاة، ودمشق، وصرف مهّته إىل 

ىت بلغ فيها الغاية، وصار إماماً مربِّزا يف صناعة العربية، يضرب به املثل إتقاا، ح
يف دقائق النحو، وغوامض الصرف، وغريب اللغات، وأشعار العرب، وِحفِْظ 

  ).٣٣(الشواهد وضبطها، وكان إماماً يف القراءات وعللها
 مجع مع تصدره للتدريس اشتغاله بالتصنيف، فصنف التصانيف املشهورة،

  .وتكاثر عليه الطلبة لقراءا ،ودراستها ،وروايتها عنه
 يف تصنيفه ملصنفاته النحوية والصرفية، اليفتأ يذكر – يرمحه اهللا –وهو 

أحكام كلّ مسألٍة بال ملٍل وال كلٍل، لذا تفاوتت أحكامه وآراؤه، وتغريت من 
، ويقف على قوا مصنٍف آلخر، وذلك وفَق الشواهد واألدلة اليت يطلع عليها

ٍف آخرٍف إىل غريه يف مصنوصحتها، وتقنعه بالعدول عن رأيه يف مصن.  
   :وأحكامه تنقسم اىل نوعني

 من األحكام اليت كان ينبه عليها من مسألٍة ُألخرى، من ذلك :النوع األول
وجب، واملطّرد، واملشهور، واألشهر، والغالب، والكثري، واألكثر، : قوله
حسن، واملختار، والشائع، والراجح، واَألوىل، واجلائز، والزم، ويلزم، واأل

وينقاس، ومقيس ،وقياسي.  
:  كان ينبه عليها، من ذلك قوله– أيضاً – من األحكام اليت :النوع الثاين

قليلٌ، ويقلُّ، وقَلَّ، ونادر، وندر، ويندر، وضعيف، واألضعف، وشاذُّ، وأَشذّ، 
ذّ، ويوش٣٤(حفظ، وهو مسموع.(  

وليس مرادنا بعد هذا التطواف، هو معرفة األحكام اليت كان ينبه عليها ابن 
هل هذه األحكام : مالك يف كلّ مسألٍة يف مصنفاته، وإنما املراد معرفته هو

  .تتعارض مع بعضها، أو أنها أحكام متساويةٌ يف الداللة؟

                                                
  .٧/٢٦٢، ونفح الطيب ١/١٣٠ينظر بغية الوعاة ) 33(
  .٧٠-١/٥٧ينظر شرح الكافية الشافية ) 34(
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عرض منوذجاً ألحكام ابن مالك يف  قبل اإلجابة عن السؤال، أود أن أ:قلت
 من مجوع التكسري للقلة :فأقولكُتبه يف وزٍن من أوزان مجوع التكسري،

  ):٣٥)(أَفْعال(
 مجعه اطرد: (... بين ابن مالك أحكامه يف الكافية الشافية وشرحها، فقال

 على "فَعل"؛ ألنّ اعتالل العني مانع من مجع مطرد.... فبان ذا أنّ " أفعال"على 
" أَفْعاالً"، مثّ نبهت على أنّ  ...غالباً... يقتصر فيه " فُعال"، وأنّ ...قياساً" أَفْعل"

  ...). مايستغين يف هذا النوع ببعض أبنية الكثرة وكثرياً، ...يف " أَفْعل" من أكثر
  ...). يف كلّمقيسوهو " أفعالٌ"من أمثلة القلة : (وقال يف شرح العمدة

يف ولَِزم ، " ...أفْعل" فيه يطّردالسم ثالثيٍّ مل " أفعال: ("قالويف التسهيل 
  ...).مدى، ولَبب : يف حنووغلب ، "ِفِعل"

أعني، " يف املعتل شذّوكما : (ويف اجلمع نفسه، قال يف شرح الكافية الشافية
يف شيٍء من يسمع ، ومل ...وحنوه ) أوجه( فيما فاؤه واو شـذّ، كذلك "وأثوب
، ...، وأجبان،وأقماط ...أنصار، وأشهاد: وقالوا، ...نادراً إالّ " أَفْعل"ع هذاالنو
، وقد تضمن النظم التنبيه شواذٌميت وميتة، وكلُّ هذه : أموات يف مجع: وقالوا

  ).على مجيعها
 ويحفظ، " ...فُعٍل" يف وندرمعتل العني، ) فَعٍل( يف وقلَّ: (وقال يف التسهيل

  ...).فيما فاؤه مهزةٌ أو واووليس مقيساً يح العني، صح" فَعٍل"يف 
" أَفْعال" أنّ ابن مالك حكم على مجع التكسري للقلة :وخالصة املسألة
  :بأحكاٍم هي

اطّرد، مطّرد، قياساً، غالباً، أكثر، كثرياً، مقيس، مل يطّرد، لَِزم، : الفئة األوىل
  .غَلب

  .شواذ، قَلَّ، ندر، يحفظ، ليس مقيساًشذّ، مل يسمع، نادراً، : الفئة الثانية
والناظر إىل هذه األحكام، واملتأملُ فيها، يتبادر إىل عقله أنها أحكام متفاوتةٌ 

  .متعددةٌ، ودالالِتها متباينةٌ متعارضةٌ

                                                
  .٢٦٩، والتسهيل ٩١٩، وشرح العمدة ١٨٢٠-٤/١٨١٣ينظر شرح الكافية الشافية ) 35(
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 أنها أحكام متساويةٌ يف – وهو اجلواب عن السؤال السابق – والصحيح
  .ض فيهاالداللة، وأنه التباين وال تعار

فاألحكام اليت يف الفئة اُألوىل وماكان على شاكلتها مما سبق ذكره يف النوع 
كلّها ألفاظٌ متساويةُ الداللة ... واجب، واملطّرد، واملشهور، : األول وهي

  ).املطّرد والقياس(على
وأما األحكام اليت يف الفئة الثانية وماجرى جمراها مما سبق التنبيه عنه يف النوع 

 ألفاظٌ متساويةُ الداللة – أيضاً –فهي ... ، وضعيف ...قليل، ويقلّ: اين ، وهيالث
  ).الشاذّ(على 

وقد درس ابن هشام األنصاري هذه األحكام، وحاول أن يضع فروقاً دقيقة 
غالباً، وكثرياً، ونادراً، وقليالً، ومطّرداً؛ : اعلم أنهم يستعملون: (بينها، فقال

اليتخلف؛: فاملطّرده يتخلف؛ والكثري:  والغالباألشياء ولكن دونه؛ : أكثر
  .أقلُّ من القليل: دونه؛ والنادر: والقليل

 بالنسبة إليها كثري واخلمسةَ عشر ،فالعشرون بالنسبة إىل ثالثٍة وعشرين غالب
  ).٣٦)(الغالب، والثالثةُ قليلٌ، والواحد نادر، فاعلم ذا مراتب مايقالُ فيه ذلك

 درس امع اللُّغوي القاهري األحكام دراسةً وافية، وأصدر القرار -اًأيض-
: يرى امع أنّ الكلمات اليت يستعملها قُدامى النحويني والصرفيني، وهي: (التايل

.. ُ.القياس، واألصلُ، واملطّرد، والغالب، واألكثر، والكثري، والباب، والقاعدة
  ). على ماينقاسألفاظٌ متساويةُ الداللة

القليلُ، واألقلُّ، والنادر، وأمثاهلا مما يفيد القلّة : ويقال للشاذ(–أيضاً–وأصدر
  ).٣٧)(-  أيضاً -والضعف 

                                                
، ٩٦،٩٨،واإلصباح يف شرح االقتراح ١/٢٣٤، واملزهر ٣٩، ٥٩، ٥٨نظر االقتراح ي) 36(

  .٤/٦٣٥، والنحو الوايف ٤٧
، وانظر تعليقات الصبان على بعض هذه األحكام يف ٤/٦٣٤ينظـر النحو الوايف ) 37(

  .١٣٧، ١٣٦، ٤/١٢٤حاشيته على األمشوين 
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  الفصل الثاين
  تعدد آراء ابن مالك يف مجوع التكسري

  وفيه تسع عشرة مسألة
  

  .وحنومها" فُلْك، وِدالَص"صيغة : املسألة األوىل
كلُّ اسٍم دلَّ على أكثر من اثنني، وال : (ع التكسري بقولهعرف ابن مالك مج

واحد له من لفظه، فهو مجع واحٍد مقدٍر إن كان على وزٍن خاصٍّ باجلمع، أو 
  ).٣٨)(غالٍب فيه، وإال فهو اسم مجٍع

  ):٣٩(عرفه بقوله) الكافية الشافية(ويف 
ولفظاً ه تقديراً او    تغيري ـهانإنْ أب واجلمعالتكسري   

االسم الدالُّ على أكثر من اثنني بتغيري صورة مفرده : أنّ مجع التكسري هو: أي
  ).٤٠(لفظاً أو تقديراً

  ):٤١(وعلى ذلك قسم النحويون التغيري الظاهر إىل ستة أقساٍم
؛ أو الشكِل )تخمة وتخم: (؛ أو النقِص حنو)ِصنو وِصنوان: (إما بالزيادة حنو

؛ أو النقِص )علَم وأَعالم: (؛ أو الزيادِة وتبديل الشكل حنو)د وأُسدأَس: (حنو
: أو بالزيادة والنقص وتبديل الشكل حنو) قَِضيب وقُضب: (وتبديل الشكل حنو

  ).٤٣(هذا فيما خيتص بالتغيري الظاهر). ٤٢)(غُالَم وِغلْمان(
                                                

  .٣/١٠٢٧عليل ، وشفاء ال٣/٣٨٧، واملساعد ٢٦٧ينظر التسهيل ) 38(
  .٤/١٨٠٧ينظر شرح الكافية الشافية ) 39(
، ٣٠٠-٢/٢٩٩، والتصريح ٣/٢٥٤، وأوضح املسالك ٥/٣٣ينظر توضيح املقاصد ) 40(

  .٢٠٢، وتصريف األمساء ٤/١٨٢، وضياء السالك ٤/١١٩واألمشوين 
  .ينظر املصادر السابقة) 41(
ه األلف اليت بني الالم وامليم، ِزيد يف آخره ألف ونون، ونقص من) ِغلْمانا(أنّ : أي) 42(

  .وتبدل شكله بكسر فائه وإسكـان عينـه
  .٤/١٢٠، وحاشية الصبان ٢/٣٠٠ينظر التصريح 

بقي سابع، وهو التغيري بالزيادة : (٤/١١٩قال الصبان يف حاشيته على األمشوين ) 43(
  ). مل يذكره لعدم وجوده، فتدبر– أي األمشوين –والنقص فقط، وكأنه 
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األلفاظ :  أي–) ٤٤"(فُلٍْك، وِدالٍَص، وِعفْتان: "أما التغيري املقدر كما يف
 فقد اختلف رأي ابن مالك فيها، –اليت تكون على صيغٍة واحدة يف املفرد واجلمع 

ومن الواقع على مجٍع : (إىل أنها أمساُء مجوٍع، فقال) التسهيل(فذهب يف كتاب 
مايقع على الواحد، فإن مل يثن فليس جبمٍع، وإن ثُني فهو مجع مقدر تغيريه على 

 اسم –فُلْك وِدالَص، وحنومها :  أي–واألصح كونه : ( بين رأيه بقولهمثّ) رأٍي
  ).٤٥)(مجٍع مستغنياً عن تقدير التغيري

: فقد ذهب إىل أنها مجوع تكسري، فقال) شرح الكافية الشافية(أما يف 
ما وحنومها مقصوداً ) فُلٍْك ، وِدالٍَص(والتغيري اللفظي ظاهر، وأما التقديري ففي (

  .اجلمع
) ِدالَص(يف أنّ ضمته دالةٌ على اجلمعية؛ و) رسل(حينئٍذ نظري ) فُلْكاً(فإنّ 

 اف(نظريه دالةٌ على اجلمعية) ِظريف أنّ كسرت.  
  .فقُدر التغيري بتبدل الضمة والكسرة) ِكتاب(و) قُفْل(ومها يف اإلفراد نظريا 

، أنّ )جنب(يه الواحد واجلمع، كـواحلاملُ على ذلك دون أن يجعال مما اشترك ف
الخيتلف لفظه يف إفراٍد وال تثنيٍة وال مجٍع، فعلم أنّ العرب قصدت فيه ) جنباً(

  .االختصار واالشتراك
فإنهما الخيليان من عالمة التثنية عند قَصدها، فدلّ ذلك ) فُلْك وِدالَص(وأَما 

  . يف حال اجلمعيةعلى انتفاِء االشتراِك وقَصِد تغيٍري منويٍّ

                                                
  :التغيري املقدر أاه بعض النحاة إىل سبع كلمات، وهي) 44(

وهو ) ِعفْتان(وهي كرام اإلبل، و) ِهجان(وهي الدروع الرباقة، و) ِدالَص(؛ و)فُلْك(
مكتنـزة : ناقة ِكناز أي) ِكناز(أي األخالق والطبيعة، و) ِشمال(الرجل القوي اجلاىف؛ و

  . السبعة على صيغة واحدة يف املفرد واجلمع، فهذه األلفاظ)ِإمام(اللحم؛ و
، وحاشية الصبان ٤/١٢٠، واألمشوين ٥/٣٣، وتوضيح املقاصد ٦١٧ينظر أدب الكاتب 

  .٢٠٣، وتصريف األمساء ٤/١٢٠
، وتوضيح املقاصـد ٣/١٠٢٨، وشفاء العليل ٣/٣٩٢، واملساعد ٢٦٧ينظر التسهيل ) 45(

  .٤/١٢٠مشوين ، واأل٢/١٨٥، واهلمع ٢/٣٠٠، والتصريح ٥/٣٤
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رجلٌ : ( يقال– وهو الرجل القوي اجلايف –) ِعفْتان): (فُلٍْك وِدالٍَص(ونظري 
، )ِسرحان( ، فهو يف اإلفراد مبنـزلة)رجال ِعفْتان(و) رجالن ِعفْتانان(و) ِعفْتان

  .انتهى كالمه رمحه اهللا). ٤٦) (ِغلْمان( ويف اجلمع مبنـزلة
ماقصدوا بنحو " فُلْك وِدالص"تبني لنا أنهم مل يقصدوا بـوبناًء على ماذكره 

ونظائرها من الكلمات اليت تستعمل بلفٍظ واحٍد مع الواحد واملثين " جنب"
، وأنّ الفارق عنده )هذا جنب، وهذان جنب، وهؤالء جنب: (واجلمع، حني قالوا

  ).٤٧(ة وعدمهابني مايقدر تغيريه وماال يقدر تغيريه وجود التثني
وما ذهب إليه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية بأنها مجوع تكسٍري هو 
مذهب سيبويه وأكثِر النحويني حيث قدروا زوال احلركات يف املفرد، وتبديلها 

، والذي دعاهم إىل )فُلْك، وِدالَص، وِهجان(حبركات مشعرة باجلمع كما يف 
 يقصدوا ا ماقصدوا جبنٍب وحنوه، مما يشترك فيه ذلك أم ثنوها، فعلم أنهم مل

  .الواحد واملثين واجلمع
، ويدلّك على أنّ ...درع ِدالَص، وأدرع ِدالَص، : وقالوا: (قال سيبويه

ِدالصاً وِهجـاناً مجع لِدالٍص وِهجـاٍن، وأنه كجواٍد وجياٍد وليس كجنٍب، 
  ).٤٨)(ليلٌ يف هذا النحوِهجانان وِدالصان، فالتثنيةُ د: قـوهلم

 فهو مذهب –) التسهيل( وهو أنها أمساُء مجوٍع كما يف –أما رأيه الثاين 
مي٤٩(اجلَر.(  

                                                
  .١٨١٠-٤/١٨٠٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 46(
  .٤/١٢٠، واألمشوين ٢/٣٠٠، والتصريح ٥/٣٤ينظر توضيح املقاصد ) 47(
، ٦١٧، وأدب الكاتب ٢٠٤-٢/٢٠٣؛ وانظر املقتضب ٦٤٠-٣/٦٣٩ينظر الكتاب ) 48(

، ٣/١١١٢، وشرح املقدمة اجلزوليـة ٢/١٠٣٢، والنكت على الكتاب ٤١٢والتكملة 
، ٢٧٣، ٢/١٣٥، وشرح الشافية ٥/٥٠، وابن يعيش ٢/٥٣٥وشرح اجلُمل
دلص، فلك، (، والصحاح واللسان مادة ١/٤٥٥، والبحر احمليط ١/٤٠٢واالرتشاف

  ).هجن
، وشرح الشافية ٢/١٠٣٢، والنكت على الكتاب ٤/١١٢ينظر التعليقة على الكتاب ) 49(

  .١/٤٣٢، واالرتشاف ٢/١٣٥
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: وقد بين ابن عقيل وجه  اختيار ابن مالك هلذا الرأي وانتصر له، فقال
؛  أمساُء مجوٍع، وال تغيري مقدٍر– واقعة على مجع –فاختار هنا أنّ فُلْكاً وأخواته (

ألنه تكلُّف الداعي له، وال يبعد وضع لفٍظ مشترك بني املفرد واجلمع، كما وقع 
االشتراك بني كُلّي وجزئه، يف لفٍظ كإنساٍن للشخص، وللمثال الذي يرى يف 

: ، وتبعه على ذلك السيوطي، وصحح ماذهب إليه ابن مالك بقوله)سواد العني
 التغيري فيه مقدر وأنه مشترك بني املفرد فُلْك وأنه:  أي–بل هو يف هذا أسهل (

؛ ألنه ليس فيه أكثر من ضم أمثاٍل، خبالف اإلنسان فإنّ املباينة فيه أكثر؛ -واجلمع 
  ).٥٠)(ألنّ مباينة اجلزء للكلّ أكثر من مباينة املفرد للجمع

 هو ماذهب إليه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية أنها مجوع تكسري، والراجح
و آخر أقواله، وهو املنقول عن اخلليل وسيبويه ومجهور النحويني، كما وه

  .بيناه سابقاً

                                                
  .٢/١٨٥، واهلمع ٣/٣٩٢ينظر املساعد ) 50(
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  ).أَفْعال(القياس فيما يجمع على : املسألة الثانية
، )أَفْعل(من مجوع القلة، تطرد يف مجع اسم ثالثي مل يطّرد فيه ) أَفْعاٍل(صيغة 
  ):٥١(قال ابن مالك

  يرد) أَفْعاٍل(   ِمن الثُّالثي امساً بـ رد فيه مطَّ) أَفْعلُ(وغري ما 
  :مقيس يف نوعني) أَفْعل(مثّ وضح ذلك بأنّ 

ماكان مجعاً السم ثالثيٍّ، مجرٍد، مفتوِح الفاء، ساكِن العني، صحيحها، : أوهلما
  ).أنفُس(و) نفٍْس(، و)أَفْلُس(و ) فَلٍْس(كـ

لثٍة، مؤنٍث، بال عالمٍة، خاٍل من ماكان مجعاً السم رباعي، مبدة ثا: وثانيهما
) عقَاب(، و)أَذْرع(و) ِذراع(، و)وأعنق) عناق(كـ... وصفيٍة، 

  ).٥٢)(أيمن(و) ميني(، و)أعقُب(و
من الثالثي نبهت على أنّ ماسواه من ) أَفْعل(وملّا تقرر املطّرد مجعه على : (مث قال

: ، فبان ذا أنّ حنو)أَفْعاٍل( على الثالثي إذا كان امساً غري صفة، اطرد مجعه
مطرد؛ ألنّ اعتالل العني مانع من مجع ) أثواب(و) ثَوب(و) أبيات(و) بيت(
  .قياساً) أَفْعٍل(على ) فَعٍل(

  ).٥٣)(املقيد) فَعٍل(مطرد يف غري ) أَفْعاٍل( أنّ اجلمع على – أيضا –وبان 
  :ويف املسألة ثالث وقفات

  :الوقفة األوىل
يف وزنه مطلقا، وبناًء على ) فَعل(مقيس يف كلّ اسٍم ثالثي خيالف ) أَفْعاالً(نّ أ

ذلك اختلف رأي ابن مالك يف أوزان األمساء الثالثية اردة اليت تجمع على 
إىل أنها مثانية أوزاٍن، وذهب يف شرح الكافية ) التسهيل(، فذهب يف )أفعاٍل(

  :أنها تسعة أوزاٍن، هيالشافية، وشرح عمدة احلافظ إىل 

                                                
  .٧٠، واأللفية ٤/١٨١٣ينظر شرح الكافية الشافية ) 51(
، وانظر االرتشـاف ٩١٧، وشرح عمدة احلافظ ٤/١٨١٥ينظر شرح الكافية الشافية ) 52(

، ٢٥٦، ٣/٢٥٤، وأوضح املسالك٥/٣٧، وتوضيح املقاصد ٧٦٩، وابن الناظم ١/٤٠٩
  .٤/١٢٤، واألمشوين ٤/١١٦وابن عقيل 

  .٣٥٠، وانظر أسرار العربية ٤/١٨١٧شرح الكافية الشافية ينظر ) 53(
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: حنو) فَعل(صلْب وأصالب؛ و: حنو) فُعل(ِحزب وأحزاب؛ و: حنو) ِفعِل(
) فُعل(عضد وأعضاد؛ و: حنو) فَعل(وِعل وأوعال؛ و: حنو) فَِعل(جمل وأمجال؛ و

) فُعل(ِإِبل وآبال؛ و: حنو) ِفِعل(ِعنب وأعناب؛ و: حنو) ِفعل(عنق وأعناق؛ و: حنو
  ).٥٤(رطَب وأرطاب: وحن

يف التسهيل، وجعله ) أَفْعاٍل(رطٍَب على : حنو) فُعٍل(أنه أسقط مجع : أي
معتلّ العني، وندر يف ) فَعل( يف –أفعال :  أي–وقلّ : (شاذاً، فقال: نادراً، أي

  ).٥٥"(فُعٍل"
  ).٥٦)(رطٍَب، وربٍع: حنو) فُعل(نادراً، أي شاذاً يف : قوله: (قـال الصبان

ه قياسيا يف شرح الكافية الشافية، وشرح عمدة احلافظ فذهب إىل أنأم.  
، )أَفْعاٍل(ومجعه على ) فُعٍل(وهذا االخـتالف يف رأي ابـن مالك يف وزن 

بأنه نادر تـارة، وقياسـي تارة أُخـرى، سأفرده يف مسألة مستقلة، كما صنع 
  .- رمحه اهللا –ابن مالك 

  :الوقفة الثانية 
إذا كان أجوفـاً ) فَعالً(إىل أنّ ) التسهيل(ذهب ابن مالك يف هذه املسألة يف 

ماٍل : شاذاً، حنو: قليالً، أي) أَفْعاٍل( يكون مجعه على –معتل العني :  أي–
: أي) معتلَّ العني) فَعٍل(وقلّ يف : (وأَمواٍل، وحاٍل وأَحواٍل، وخاٍل وأَخواٍل؛ فقال

  ).٥٧)(ٍلأَفْعا(مجعه على 
ويف كُتبه اُألخرى مل يصرح مبا صرح به يف التسهيل بل أطلق، وظاهر كالمه قياس 

  ).أَفْعاٍل(مجعه على 
                                                

،وانظر األصـــول ٩١٩، وشرح عمدة احلافظ ٤/١٨١٧ينظرشرح الكافيةالشافية) 54(
، وابن الناظم ٥/٣٨، وتوضيح املقاصد ١/٤١٢، واالرتشاف ١٤٨، واملوجز ٢/٤٣٦

، ٣/١٠٣٢، وشفاء العليل٣/٤٠٢، واملساعد ٣/٢٥٦، وأوضح املسالك ٧٦٩
  .٤/١٢٤، واألمشوين ٢/١٧٤، واهلمع ٢/٣٠٢والتصريح 

  .٣/٤٠٢، واملساعد ٥/٣٩، وتوضيح املقاصد ٢٦٩ينظر التسهيل ) 55(
  .٤/١٢٤ينظر حاشية الصبان ) 56(
، وشفاء العليــل ٣/٤٠٢، واملساعد ١/٤١٢، وانظر االرتشاف ٢٦٩ينظر التسهيل ) 57(

  .٢/١٧٥، واهلمع ٣/١٠٣٢
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معتل العني يجمع على ) فَعالً( أنّ – وهو مذهب سيبويه واجلمهور – والراجح
:  قال سيبويه– خبالف ماأورده ابن مالك يف التسهيل –قياساً ) أَفْعالٍٍ(
إذا أردت بناء أدىن العدد، ) أفْعاٍل(فإنه يكسر على ) فَعالً(اكان وأما م(

وقد : (مث قال) قاٍع وأَقْواٍع، وتاٍج وأتواٍج، وجاٍر وأجواٍر: وذلك حنو
يف هذا الباب فال جياوزونه، كما مل جياوزوه يف غري ) أفْعاٍل(يستغىن بـ

يقتصر فيه على ) فَعلٌ(، و)علٌفَ(املعتلّ، وهو يف هذا األكثر؛ العتالله وألنه 
، )سوٍط(، كما كان ذلك يف باب )فَعٍل(أدىن العدد كثرياً، وهو أَوىل من 

؛ وتبعه )ناب وأنياب: أبواٍب، وأمواٍل، وباٍع وأبواٍع، وقالوا: وذلك حنو
  ).٥٨(على ذلك املربد

:  السراجكما ذهب إىل قياسيته ابن السـراج وأبو علي الفارسي، قال ابن
جمٍل وأَجماٍل، وجبٍل وأجباٍل، وأَسٍد وآساٍد، وهذا ألدىن : فنحو" فَعلٌ"فأما (

ماٍل : قَاع وأَقْواع، وجار وأَجوار، ويستغىن به عن الكثري يف: العدد؛ ويف املعتل
  ).٥٩)(وأَمواٍل، وباٍع وأَبواٍع

) فَعل(اعلم أنّ ماكان على (:  ذهب الرضي إىل أنه قياسي، فقال-أيضاً-
أَجماٍل، وأَتواٍج، : يف األجوف أو يف غريه، حنو) أَفْعال(فإنك تقول يف قلّته 

  ).٦٠)(وأَقْواٍع، وأَنياٍب
  
  
  
  
  

  :الوقفة الثالثة 

                                                
  .٢/٥٢٢، وشرح اجلُمل ٢/٢٠٢، وانظر املقتضب ٥٩١-٣/٥٩٠ينظر الكتاب ) 58(
  .٤٠٦، وانظر التكملة ٢/٤٣٦ينظر األصول ) 59(
نيب، توج، جور، بوع، : (؛ وانظر الصحاح واللسان مادة٢/٩٥ينظر شرح الشافية ) 60(

  ).قَوع، حول، خول، مول
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إىل أنّ الغالب يف جمِع ) التسهيل(ذهب ابن مالك يف املسألة نفسها يف 
  فَلُو وأَفْالء، : ، حنو)أَفْعاٍل(ب فيه أن يجمع على معتل الالم بالواو، الغال) فَعوٍل(

  ).٦١(وعدو وأَعداء
  ).٦٢(شاذاً) أَفْعاٍل(أما يف شرح الكافية الشافية فقد جعل مجعه على 

 هو ماذهب إليه ابن مالك يف التسهيل، وهو مذهب سيبويه، واملربد، والراجح
 شيئاً منه من بنات الواو وقد كسروا: (وغريمها من النحويني، قال سيبويه

) فُعالً(أَفْالٌء وأَعداٌء، والواحد فَلُو  وعدو، وكرهوا : ، قالوا)أَفْعاٍل(على 
للكسرة اليت قبل الواو، وإن كان ) ِفعالنا(، وكرهوا )فُعاٍل(كما كرهوا يف 

وصف ولكنه ) عدو(بينهما حرف ساكن؛ ألنه ليس حاجزاً حصينا، و
  ).٦٣)(سمضارع اال

                                                
، وشفاء العليــل ١/٤١٢، واالرتشاف ٣/٤٠٣، وانظر املساعد ٢٦٩ينظر التسهيل ) 61(

  .٢/١٧٥، واهلمع ٣/١٠٣٢
  .٤/١٨٢١ينظر شرح الكافية الشافية ) 62(
، ٤٣٩، والتكملة ٣/٩، واألصول ٢/٢١٣، وانظر املقتضب ٣/٦٠٨ينظر الكتاب ) 63(

، والصحاح ٢/١٧٥، واهلمع ١/٤١٢، واالرتشـاف ٢/٦٦٤والتبصرة والتذكرة 
  .١٣٣، ٢/١٢٣، وشرح الشافية )عدا، فَالَ(واللسان 
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  ؟)أَفْعاٍل(على ) فَرٍخ(كـ) فَعل(هل يجمع : املسألة الثالثة
إذا كان امساً ثالثياً، مفتوح الفاء، صحيح العني، مع ) فَعل(القياس يف مجع 

نفٍْس وأنفٍُس، وكَلٍْب وأَكْلٍُب، وفَرٍخ : ، حنو)أَفْعل(سكوا، أن يجمع على 
فهو شاذّ، يحفظ وال يقاس عليه، وهو مذهب ) عاٍلأفَْ)وأَفْرٍخ، فِإنْ جمع على 

واعلم أنه قد جييء يف : (سيبويه، وقد تابعه يف ذلك كثري من النحاة، قال سيبويه
، وليس ذلك بالباب يف كالم العرب، ومن ذلك ) ...أفْعل(مكان ) أَفْعالٌ) (فَعٍل(

  ).٦٤)(أصل اللّحيني: ، والرأْدورأْد وأرآد... أفراخ، وأجداد، وأفراد، : قوهلم
: أما ابن مالك فقد اختلف رأيه، ففي التسهيل اختار مذهب سيبويه، فقال

  ).٦٥)(صحيح العني) فَعٍل( يف –أَفْعالٌ :  أي–ويحفظ (
 صحيح العني مع –) فَعالً(وأما يف الكافية الشافية وشرحها فقد ذهب إىل أنّ 

  :، فقال)أفْعالٌ( و)أَفْعلٌ( يشترك فيه –سكوا 
  .فيه أُصِّال) أَفْعلُ(يف بعض ما   ) أَفْعال(شِريك ) أَفْعالٌ(وجاَء 

، قد )أفْعل(مثّ نبهـت على أنّ ماحقُّـه : (مثّ بين رأيه يف الشرح، فقال
  .)٦٦)(وأزنٍد، وأَزناٍد)زنٍد(وأفْرٍخ،وأفراٍخ،و)فَرٍخ(،كـ)أَفْعالٌ(و)أفْعلٌ(يشترك فيه 
 هو ماذهب إليه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية، وهو آخرأقواله، والراجح

  .؛وذلك لكثرة ماسمع من ذلك)أَفْعاٍل(و)أَفْعٍل(يجمع على ) فَعالً(وهو أنّ 
؛ وأيد هذا الرأي مجاعة من النحويني، )٦٧( قول ابن عصفور– أيضاً –وهو 

زند وأزناد، وورد منه : صحيح العني) ٍلفَع(ويحفظ يف : (منهم أبو حيان، فقال
، ووافقه )ماال يكاد يحصى، فلو ذهب ذاهب إىل اقتياس ذلك لذهب مذهباً حسناً

                                                
، ٢/٩٩٣، والنكت على الكتاب ٢/١٩٣، وانظر املقتضب ٣/٥٦٨ينظر الكتاب ) 64(

، والتبصرة والتذكـرة ١٩١، وإعراب ثالثني سورة ٣٩٩، والتكملة ٢/٤٣٦واألصول 
، ٧٦٩، وابن الناظم ٣/١١٠٩ وشرح املقدمة اجلزولية ٣٤٨، وأسرار العربية ٢/٦٤٢

  .٥/١٦وابن يعيش 
  .٢٦٩ينظر التسهيل ) 65(
  .١٨١٨، ٤/١٨١٤ينظر شرح الكافية الشافية ) 66(
  .٥١٥-٢/٥١٤ينظر شرح اجلُمل ) 67(
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ٍل(وقياس : (وقد أكّد ذلك ابن عقيل، فقال).٦٨(يف ذلك املرادياملذكور ) فَع
زيد على ماسمع من ذلك، وهي ت ؛لكثرة)أَفْعالٌ(، والوجه أَنْ ينقاس فيه)أفْعلٌ(

  ).٦٩)(املائة
 كما بينت ذلك –وما ذهب إليه ابن مالك واستحسنه مجع من النحويني 

األب : ( هو ما أقره امع اللُّغوي القاهري، بناًء على الدراسة اليت قدمها–سابقاً 
عـلى ) فَعل(أنّ ماسمـع عن الفصحاء من مجع : ، وخالصتها)أنستاس الكرملي

، فعدد )فُعول(أو ) ِفعاٍل(، أو )أَفْعٍل(أكثـرمما مسع من مجوعـه على ، )أَفْعـاٍل(
): فُعـوٍل (امساً، وعلى ) ٢٢١): (ِفعاٍل(امساً؛ وعلى ) ١٤٢): (أَفْعٍل(ماورد على 

امساً، وكلّها منقولة عنهم، ) ٣٤٠): (أَفْعـاٍل(امساً، أما ماورد منهـا على ) ٤٢(
  ).٧٠(مدة، مثل القاموس، واللسانلورودها يف األمهات املعت
حيق للمجمع أالّ يعتمد على جمرد األقوال اليت تداوهلا : (مث قال األب أنستاس

النحاة، ناقلني األقوال الواحد عن اآلخر بال اجتهاٍد، وال إمعاٍن يف التحقيق 
بأنفسهم، أما الذي يؤيده االجتهاد فمخالف ملا أثبتوه، وقد حان الوقت أن ينادي 

  ).امع على رؤوس املأل ذه القاعدة اجلديدة املبنية على أقوال األئمة الفصحاء
قرر امع من قَبلُ أنّ : (وقد وافق امع اللُّغوي القاهري،وأصدر القرار التايل

مجع قلة، وعلى ) أَفْعل(االسم الصحيح العني أن يكون على ) فَعل(قياس مجع 
) التوحيدي: أي( كثرة، واستناداً إىل نص عبارة أيب حيان مجع) فُعول(أو ) ِفعال(

مطلقاً، واستناداً أيضاً إىل ) أَفْعال(على ) فَعل(يف استحسان الذهاب إىل مجع 
األلفاظ الكثرية اليت وردت جمموعـة على هذا الوزن، ترى اللجنة جواز مجع 

،ولوكان صحيح الفاء، )اٍلأَفْع(بحث وأحباث، على: امساً صحيح العني، مثل) فَعل(
أو الالم، ويدخل يف ذلك مهمـوز الفاء، ومعتلها، واملضعف، وقـد وافق 

  ).٧١) (املؤتـمر على قرار اللجنـة بصيغته املعروضة

                                                
  .٥/٣٩، وانظر توضيح املقاصد ١/٤١٣ينظر االرتشاف ) 68(
  .٣/٤٠٣ينظر املساعد ) 69(
  .٦٣٨-٤/٦٣٧، والنحو الوايف ٢/٣٠٣انظر أمثلةً على ذلك يف التصريح ) 70(
  .٦٣٩-٤/٦٣٧ينظر النحو الوايف ) 71(
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  ).أَفعاٍل(فيما فاؤه واو، أو مهزةٌ على ) فَعٍل(حكم مجع : املسألة الرابعة
، هل يجمع على )أَنٍف(مهزة كـ، أو فاؤه )وقٍْت(الذي فاؤه واو كـ) فَعل(

  .قياساً؟) أَفْعاٍل(
أنه ) ٧٢(اختلف النحويون يف هذه املسألة، فمذهب سيبويه ومجهور النحويني

فهو شاذّ خمالف للقياس، وهو ) أَفْعاٍل(الينقاس فيهما، وما ورد منهما جمموعاً على 
زةٌ أو واو، خالفاً وليس مقيسا فيما فاؤه مه: (مذهب ابن مالك يف التسهيل، فقال

  ).٧٣)(للفراء
قتصر فيه على : (قال السلسيليه، فيوجب اقتياسه مل يكثر كثرةً توذلك ألن

السماع، كأَنٍف وآناٍف، وأَهٍل وآهاٍل، ووقٍْت وأوقاٍت، ووقٍْف وأوقاٍف، فاألولُ 
  ).٧٤)(مثالُ اهلمزة، والثاين مثالُ الواو
ينقاس فيهما، وهو قول ابن مالك يف الكافية الشافية أما الفراء فذهب إىل أنه 

، )أَفْعٍل(وشرحها؛ إذْ إنه وافق الفراء فيما فاؤه واو، وذكر أنّ ماجمع منه على 
بعد الواو، ) أَفْعٍل(استثقلوا ضم عني (كوجٍه وأَوجٍه، شاذٌّ، وعلّل ذلك بأنهم 

مثّ نبهت على أنّ : (، فقال)عينه معتلة، كما عدلوا إليه فيما )أَفْعاٍل(فعدلوا إىل 
الذي فاؤه واو، كوقٍْت وأوقاٍت، ووصٍف ) فَعٍل(، يف )أَفْعٍل(أكثر من ) أفْعاالً(

وأوصاٍف، ووقٍْف وأوقاٍف، ووكٍْر وأوكاٍر، ووغٍْر وأوغاٍر، ووغٍْد وأوغاٍد، ووهٍم 
  ).٧٥)(وأوهاٍم

قياس، وهو آخر أقوال ابن مالك يف شرح  هو ماذهب إليه الفراء من الوالراجح
 ،حاة، كابن عصفور، واملراديالكافية الشافية، وهو مذهب طائفة من الن

 قال املرادي ،جيز مجع –وابن عقيٍل، والسيوطين أنّ ابن مالٍك يبعد أنْ بي 

                                                
، ١٧، ٥/١٦، وابن يعيش ٣٤٩، ٣٤٨، وأسرار العربية ٣/٥٦٨ ينظر الكتاب )72(

، واهلمع ٣/١٠٣٢، وشفاء العليـل ٥/٣٩، وتوضيـح املقـاصد ١/٤١٣واالرتشاف 
  .٤/١٢٥، واألمشوين ٢/١٧٥

  .٣/٤٠٣، وانظر املساعد ٢٦٩ينظر التسهيل ) 73(
  .٢/٩٩٤، وانظر النكت على الكتاب ٣/١٠٣٢ينظر شفاء العليل ) 74(
  .٤/١٨١٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 75(
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وهذا يؤيد مذهب الفراء فيما فاؤه واو، : قلت: (-) أَفْعاٍل(املضاعف على 
فيما فاؤه واو، : يعين) مطرداً يف هذين النوعني) أَفْعلٌ(تضى أالّ يكون بل يق

  ).٧٦(واملضاعف
وقال ابن عقيل بعد أن سرد أمثلـةً على الذي فاؤه واو، كوقٍْف، أو مهزةٌ 

، وهو كثري، فالوجه ماذهب إليه الفراء من القيـاس، بل الوجه كما : (...كأَنٍف
  ).٧٧)(سبق القياس فيه، ويف غريه

 القاهري مع اللُّغوييف آخر املسألة السابقة–وهو قرار ا نكما هو مبي -.  
  :وقفـة 

جدٍّ، : (، حنو)فَعٍل(ذكر ابن مالك يف شرح الكافية الشافية أنّ املضاعف من 
، وما سمع )أَفْعٍل(أكثر من ) أَفْعاٍل(أنه جيمع على : ، كالذي فاؤه واو، أي)وعمٍّ

) فَعٍل(مثّ نبهت على أنّ املضاعف من : (فهو نادر، فقال) أَفْعٍل(عاً على منه جممو
، كعمٍّ وأعماٍم، وجدٍّ )أَفْعٍل(يف مجعه أكثر من ) أَفعاالً(كالذي فاؤه واو يف أنّ 

  ).وأجداٍد، وربٍّ وأرباٍب، وبرٍّ وأبراٍر، وشتٍّ وأشتاٍت، وفَنٍّ وأفْناٍن، وفَذٍّ وأفْذاٍذ
" كَفٍّ"إالّ نادراً، كـ) أَفْعلٌ(ومل يسمع يف شيٍء من هذا النوع : (مثّ قال

  ).٧٨)(أكُفٍّ"و

                                                
  .٥/٣٩ينظر توضيح املقاصد ) 76(
، والنحو الوايف ٢/١٧٥، واهلمـع ٢/٥١٤، وانظر شرح اجلُمل ٣/٤٠٣ينظر املساعد ) 77(

٦٣٩-٤/٦٣٨.  
، ٥/٣٩؛ وانظر توضيح املقاصد ١٨٢٠، ٤/١٨١٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 78(

  .٤/١٢٥، واألمشوين ٣/٤٠٣واملساعد 
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  ؟)ِفعالٍَن(أو ) أَفْعاٍل(هل تجمع على ) فُعٍل(صيغة : املسألة اخلامسة
رطٍَب، وصرٍد وغريمها، هل : حنو) فُعٍل(اعلم أنّ ابن مالك اختلف رأيه يف 

  ؟)ِفعالٍن(أو ) أَفْعاٍل(تجمع على 
 عٍل(فذهب يف التسهيل إىل أنّ مجأي) أَفْعاٍل(على ) فُع ،شاذٌّ، وذكر أنّ : نادر

السم ثالثي مل يطّرد فيه " أفْعالٌ: ("، فقال)ِفعالٍَن(القياس يف مجعه أن يكون على 
 أي مجوع -:ومنها: (؛ مثّ قال يف موضٍع آخر")فُعٍل"، وندر يف " ...أفْعلٌ"
  ).٧٩...)(أو " فُعٍل"السم على " ِفعالَنٌ "–لتكسري ا

أما يف شرح الكافية الشافية، واأللفية، وشرح عمدة احلافظ فذهب إىل أنّ 
، )أفْعاٍل(، وقد يجمع بعض منه على )ِفعالٍَن(أن يجمع على ) فُعل(الغالب يف 

  :لفيةوتبعه على ذلك ابنه، قال ابن مالك يف الكافية الشافية، واأل
 مالنُ(وغالباً أغْناهٍل(يف )     ِفعفُع ( كَقَوِهلم)ُاندِصر(  
يقتصر فيه على ) فُعال(ورطَب وأَرطَاب، إالّ أنّ : (ويف شرح الكافية قال

  ).٨٠)( كصرٍد وِصرداٍن– غالباً –) ِفعالن(
، ورطَب ...وهو مقيس يف كلّ اسٍم ثالثي " أَفْعالٌ: ("وقال يف شرح العمدة

وهو مقيس يف كلّ اسٍم على " ِفعالَنٌ"ومنها : (مثّ قال يف موضٍع آخر) وأرطاب
  ).٨١)(، كصرٍد وِصرداٍن، ونغٍر وِنغراٍن، وخزٍز وِخزاٍن"فُعٍل"

  
  :وخالصة املسألة 

 أنّ ماذهب إليه ابن مالك يف التسهيل هو موافق ملذهب طائفة من النحاة 
،يمريوابن يعيش، وابن عصفور، وهو قول كالص ،لم الشنتمريواَألع 

                                                
  .٢٧٦، ٢٦٩ينظر التسهيل ) 79(
؛ وانظـر ابن ٧٠، واأللفية ١٨١٨، ٤/١٨١٤ينظر شـرح الكافيـة الشافيـة ) 80(

  .٧٧٠الناظم 
  .٩٣٠، ٩١٩ينظر شرح عمدة احلافظ ) 81(
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 وابن هشام األنصاري ،ان األندلسيوأيب حي ،الدين االستراباذي رضي
  ).٨٢(وغريِهم

الً(واعلم أنّ : (قال الشنتمريفُع ( جمع علىأن ي البد)الٍنهم )ِفعواختصاص ،
  :إياه ذا اجلمع يحتمل وجهني

إذا كان موضوعاً لواحٍد فال يكاد يقع إالّ على احليوان ويلزمه ) عالًفُ(أنّ : أحدمها
صرد وِصردانٌ، وجرذٌ وِجرذانٌ، وجعلٌ وِجعالنٌ، وما : وال يفارقه، كقولنا

أشبه ذلك من احليوان، فكان اختصاصه ذا املعىن يخالف غريه؛ ألنّ سائر 
  .ذا اجلمع دون غريه) فُعالً(تصوا األبنية مشتِرك يف احليوان واملوات، فاخ

جييء مجعه الكثري ) فُعالٌ(، و)فُعاٍل(خمفّفاً من ) فُعلٌ(أن يكون : والوجه اآلخر
غُراب وِغربانٌ، وعقاب وِعقْبانٌ، ويقوى ذلك أنّ : ، كقولك)ِفعالٍن(على 

ـَر يف عامـ: ، كقولك)فاعٍل(يكون معدوالً من ) فُعالً( ٍر عمر وزف
) فُعاٍل(، كان التغيري إليه من )فَاعٍل(وزافـٍر، فلما وقـع التغيري إليه من 

  ).٨٣)(أوىل؛ ألنه ليس بينهما إالّ ألف فقط
، )ِفعالٍَن(فيجمع يف القليل والكثري على ) فُعلٌ(وأما : (وقال ابن عصفور

، )أفْعاٍل(نٌ؛ وقد يجمع على صرد وِصردانٌ، ونغر وِنغرانٌٌ، وجعلٌ وِجعال: قالوا
، )أَرطاب: (رطَب وأَرطاب، وربع وأَرباع، وذلك شاذٌ، ووجه قوهلم: قالوا

) أَرباع: (؛ ووجه قوهلم)تمٍر(مبنـزلة ) فُعالٍن(فكُسر على غري ) تمٍر(تشبيهاً له بـ
  ).٨٤)( الربيع؛ ألنّ الربع هو ما ولد من اإلبل يف)جمٍل(تشبيههم له بـ

يجمع على ) فُعالً( وهو أنّ –وأما ماذهب إليه ابن مالك يف غري التسهيل 
وماكان : (، وهو مذهب سيبويه، قال سيبويهالراجح فهو –) ِفعالٍَن(أو ) أَفْعاٍل(

                                                
، وابن ٢/٩٩٢، والنكــت على الكــتاب٢/٦٤٤ينظر التبصــرة والتذكرة ) 82(

، واالرتشاف ٢/٩٩ الشــافية ، وشرح٢/٥١٦، وشـرح اجلُمل ٢٠، ٥/١٥يعيش
، والتصريح ٤٤٧، ٣/٤٠٢، واملسـاعد ٤/١٨٧، وضيـاء السـالك ٤٤٥، ١/٤١٣
  .٤/١٢٦، واألمشوين ٢/٣٠٢

  .٢/٩٩٢ينظر النكت على الكتاب ) 83(
  .٢/٥١٦ينظر شرح اجلُمل ) 84(
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، وِإنْ أرادوا )ِفعالٍَن(، فإنّ العرب تكسره على )فُعالً(على ثالثة أحرف وكان 
فيما ذكرت ) أَفْعٍل وأَفْعاٍل(جياوزوه، واستغنوا به كما استغنوا بـأدىن العدد مل 

صرد وِصردانٌ، ونغر وِنغرانٌ، : لك، فلم جياوزوه يف القليل والكثري، وذلك قولك
، وهو )فَعٍل(وقد أجرت العرب شيئاً منه مجرى . وجعلٌ وِجعالنٌ، وخزز وِخزانٌ

  ).٨٥)(جمل وأَجمالٌ: اع، ورطَب وأَرطاب، كقولكربع وأَرب: قوهلم
وهو قول مجاعة من النحويني كاملربد، والفارسي، وابن حيدرة، وابن 

  ).٨٦(احلاجب، وابن الناظم، واملرادي، وابن عقيٍل، والسيوطي وغريهم

                                                
  .٣/٥٧٤ينظر الكتاب ) 85(
، ٤٥والشافية ، ١/٢٧٨، وكشف املشكل ٤٠٨، والتكملة ٢/٢٠٢ينظر املقتضب ) 86(

  ، واهلمــع ٤/١١٨، وابـن عقيـل ٥/٣٩، وتوضيح املقاصـد ٧٧٠وابن الناظـم 
  .٦٥١، ٤/٦٣٧، والنحو الوايف ١٨٧، ٢/١٧٤
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ستعمال وصفني منفردين ملانٍع يف اال) أَفْعل وفَعالَء(حكم مجع : املسألة السادسة
  ).فُعل(على 

  ).٨٧:(، وهو مجع ينقاس يف ثالثة أنواٍع)فُعل(من أمثلة التكسري املوضوعة للكثرة 
أَحمر وحمر، وأَدعج ودعج؛ : ، حنو)فَعالء(وصف ملذكر مقابل ) أَفْعل: (األول

؛ ملانٍع يف )فَعالء(ميتنع مقابلته لـ: وصف خمصوصاً باملذكر، أي) أَفْعل(أو 
  .غُرل، وكُمر، وأُدر: أَغْرلْ، وأَكْمر، وآدر، فيقال يف مجعها: لْقة، حنواِخل

حمراء وحمر، ودعجاء ودعج؛ أو : ، حنو)أَفْعل(صفة ملؤنث مقابل ) فَعالء: (الثاين
؛ ملانع يف )أَفْعل(صفة خمصوصة باألنثى، أي ميتنع مقابلتها لـ) فَعالء(

  .رتق، وقُرن، وعفْل: اء، وقَرناء، وعفْالء، فتقول فيهارتقَ: اِخللْقة، حنو
أنه مل : أَفْعل وفَعالء وصفني منفردين ملانٍع يف االستعمال خاصة، أي: الثالث

رجل آلَى، وامرأة : (تستعمل العرب إالّ أحدمها مع وجود املعىن فيهما، حنو
ود املعىن وهو كرب العجز أَلْياء، مع وج: أعجز، وال: ، ومل يقولوا)عجزاء

  .ختلُّف االستعمال) أَلْياء وأَعجز(فيهما؛ ألنّ املانع من 
يف النوع الثالث خالف يف آراء ابن مالك، ففي التسهيل ) فُعل(ويف اطراد 
 وصفني منفردين ملانٍع يف االستعمال –) أَفْعل وفَعالء(يف ) فُعالً(نص على أنّ 

  ).٨٨(شاذٌّ:  حمفوظٌ، أي–خاصة 
  )٨٩(ويف شرح العمدةمل يتعرض له،وعدم تعرضه داللةٌ منه علىعدم اطراده

) أَفْعل(ماكان لـ: فالقياس: (أما يف شرح الكافية فقد نص على اطراده، فقال
) أَفْعل(ولـ). حمراء(و ) أَحمر(، كـ)أَفْعل(مقابل ) فَعالء(، ولـ)فَعالء(مقابل 

                                                
، والتبصـرة والتذكــرة ٣٧٥، واجلُمل ٢/٢١٥، واملقتضب ٣/٦٤٤ينظر الكتاب ) 87(

، ١٨٢٨، وشرح الكافية الشافية ٢٧٠، والتسهيل ٦٢، ٥/٥٩، وابن يعيش ٢/٦٧٢
، وتوضيح ٣/٢٥٩، وأوضح املسالك١/٤٢٠،واالرتشاف٩٢٢وشرح العمدة

، والتصريـــح ٣/١٠٣٤، وشفاء العليل ٣/٤١٣، واملساعد ٥/٤١املقاصـد
  .٤/٦٤١، والنحو الوايف ٤/١٢٧، واألمشوين ٢/١٧٥، واهلمع ٢/٣٠٤

اعـد ، واملس٥/٤١،وتوضيح املقاصد ١/٤٢٠، وانظر االرتشاف ٢٧١ينظر التسهيل ) 88(
  .٢/١٧٥، واهلمع ٣/١٠٣٤، وشفاء العليل ٣/٤١٣

  .٩٢٢ينظر شرح العمدة )  89(
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؛ أو لعدم االستعمال، )أَكْمر(بول يف اِخللْقة، كـله؛ لعدم الق) فَعالء(ال 
  ).رجل آلَى(كـ

؛ أو لعدم )عفْالَء(له؛ لعدم القبول يف اخللقة، كـ) أَفْعل(ال ) فَعالء(ولـ
  ).امرأة عجزاء(االستعمال، كـ

  ).٩٠)(يف هذا النوع، كما يطّرد يف النوع اآلخر) فُعل(فيطّرد 
  :نه موافقته لرأيه يف شرح الكافية، فقالوإطالقه يف األلفية يفهم م

  ).٩١(أَحمٍر وحمرا: فُعلٌ لنحِو
  فإن قلت فما املفهوم من كالمه هنا؟: (قال املرادي يف شرحه

، فكلُّ )أَحمر وحمراء(موافقة شرح الكافية؛ ألنه أحال على التمثيل بـ: قلت
هما، وإن خمع مجعهما يف الوزن والوصف جكالمه باملتقابلني ماشا ص

فتعين ] يف اِخللقة[خلصوصية املثال مل يستقم؛ خلروج املنفردين ملانع 
  ).٩٢)(التعميم
يطّرد يف النوعني ) فُعال( أنّ – وهو قول سيبويه ومن ذهب مذهبه – والصحيح

وصفني متقابلني، أو منفردين ملانٍع يف ) أَفْعلُ وفَعالُء: (األولني، ومها
  ).٩٣(اِخللْقة

وصفني منفردين ملانٍع يف االستعمال خاصٍة، فقد قال ) أَفْعلُ وفَعالُء(وأما 
؛ فقد جزم ابن مالك )٩٤)(خالف) فُعٍل(ففي اقتياس مجعه على : (أبوحيان

                                                
  .١٨٢٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 90(
  .٢٠٠، واملكودي ٥/٤١، وتوضيـح املقاصد ٧٧٠، وابن الناظـم ٧١ينظر األلفية ) 91(
  .٤/١٢٨، وحاشية الصبان ٤٢-٥/٤١ينظر توضيح املقاصد ) 92(
، واملفصل ٤٧٧، ٤٤٧، والتكملة ٣/٢١األصول : ، وكذا)٨٧(مش ينظر مصادر ها) 93(

، وشرح  الـجمل ٢/١٦٨، وشرح الشافية ١/٥٤٧، واإليضاح يف شرح املفصل ١٩٥
  .٤/١١٩، وابن عقيل ٢/٥٤٠

  .١/٤٢٠ينظر االرتشاف ) 94(
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باطراده يف شرح الكافية، وتبعه على ذلك ابنه وبعض النحاة، وهو قول أهل 
  ).٩٥(اللُّغة

يحفظ فيه، وال يقاس عليه، وهو قول بعض ) عالفُ(ويف التسهيل نص على أنّ 
  ).٩٦(النحاة
يف هذا ) فُعل( هو ماذهب إليه يف شرح الكافية الشافية من اطّراد الصحيح: قلت

  .وصفني منفردين ملانٍع يف اِخللقة) أَفْعل وفَعالء(النوع كما يطّرد يف 
  )٩٧:(تنبيهان
ِبيض، يف    : عينه ياء، حنو: ه ياء، أييف مجع ماثاني) فُعل(جيب كسر فاء : أوهلما

أَعني وعيناء؛ والسبب يف قلب: ِعني، يف مجع: أَبيض وبيضاء؛ وحنو:       مجع   
.ضمة  الفاء كسرة؛ لتسلم الياء من القلب  

  )فُعل): (أَفْعل وفَعالء(مجع ) فُعل(جيوز يف الضرورة الشعرية أن يقال يف : ثانيهما
صحة العني، وصحة الالم، وعدم : ، وذلك بشروط ثالثة-  بضم العني–    

: نجالء، وكُشف مجع: أَشقَر، والنجل مجع: شقُر مجع: التضعيف، حنو
  .أَكْشف

: أحم وأغر، أو معتل العني، حنو: حم، وغُر مجع: فلو كان مضاعفاً، حنو
  .شى، مل جيز ضم العنيأَع: عمى، وعشو مجع: ِبيض، وسود، أو معتل الالم، حنو

                                                
، وتوضيح ١/٤٢٠، واالرتشاف ٧٧٠، وابن الناظم ١٨٢٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 95(

يف ) أال(، وانظر مادة ٤/١٢٨، وحاشية الصبان ٢/٣٠٤، والتصريح ٥/٤١ املقاصد
  .الصحاح، واللسان، والقاموس احمليط

، وشفاء العليل ٣/٤١٣، واملساعد ٤/١٩١، وضـياء السالك ٢٧١ينظـر التسهيل ) 96(
  .٤/١٢٨، واألمشوين ٢/٣٠٤، والتصريح ٢/١٧٥، واهلمع ٣/١٠٣٤

، والتكملة ٣/٢١، واألصول ٢/٢١٥ واملقتضب ،٦٤٤، ٣/٦٠٢ينظـر الكتـاب ) 97(
، وشرح الكافية الشافية ٢/٦٧٢، والتبصرة التذكرة ٥/٦٠، وابن يعيش ٤٧٧، ٤٣٥

، ٥/٤٢، وتوضيـح املقاصد ٢/١٢٨، وشرح الشافية ١٨٣١، ١٨٣، ١٨٢٨
، ٤/١٢٨، واألشـموين ٢/١٧٥، واهلمـع ٣/٤١٤، واملساعد ١/٤٢١واالرتشاف 
  .٤/٦٤١والنحو الوايف
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  ؟)فُعٍل( هل يجمع على – مضموم الفاء –) فُعال: (املسألة السابعة
  ).٩٨:(، وهو مقيس يف موضعني)فُعل(من أوزان مجع التكسري للكثرة 

صبور، : مبعىن فاعل، صحيح الّالم، حنو) فَعوٍل(كلُّ صفٍة على وزن : أوهلما
مبعىن مفعول، ) فَعول(غُفُر؛ فإن كان صبر، و: وغفُور، فيجمعان على

  .حلُوب، مل يجمع هذا اجلمع: حنو
كلُّ اسٍم رباعي، صحيح الّالم، قبل المه مدة زائدة ثالثة، مذكراً كان أو : ثانيهما

ِحمار وحمر، وِذراع : قَذَال وقُذُل، وأَتان وأُتن؛ وحنو: مؤنثا، حنو
د، وكُراد وقُرع؛ وحنو قُرعوذُراع وكُر.  

  .قَِضيب وقُضب: عمود وعمد، وقَلُوص وقُلُص؛ وحنو: وحنو
ِهالَل، : فإن كانت املَدةُ ألفاً جيب أن يكون االسم غري مضاعٍف، حنو

  .أَِهلّة، وأِسنة: ، فيقال)أَفِْعلة(، وإنما يجمع على )فُعٍل(وِسنان، فال يجمع على 
  )فُعل(، واالسم مضاعفاً، فِإنه يجـمع على وإن كانت املدةُ ياًء أو واواً

  .سِرير وسرر؛ وذَلُول وذُلُل: أيضا ـ ، حنو _ 
ويف املوضع الثاين اختلف رأي ابن مالك يف االسم الرباعي، صحيح الّالم، 

  أكانت املدة ألفاً، أم واواً، أم ياًء ؟: الذي قبل آخره مدة زائدة ثالثة، أعين
ح العمدة مل ميثّل ملا مدته واو، ويف شرح الكافية مثّل هلا ففي التسهيل وشر

  ).٩٩(مجيعاً، كما هو مبين يف موضعه سابقاً
، إذا كان مفتوح )فعال( اختلف رأيه فيما مدته ألف على وزن – أيضا -

؛ )كُراع: (، أو مضمومها، حنو)ِذراع: (، أو مكسورها، حنو)قَذَال: (الفاء، حنو
مطرد يف مفتوح الفاء ) فُعالً(يل وشرح العمدة إىل أنّ فذهب يف التسه

                                                
، ٢١١-٢٠٩، ٢/٢٠٧، واملقتضب ٦٣٧، ٦٠٤-٦٠١، ٣/٤٠٥ينظر الكتاب ) 98(

، ٤٦٩، ٤٣٩-٤٣٤، والتكملة ٣٧٣، واجلُمل ١٩، ٣/٨، ٢/٤٤٨واألصول 
، وشرح ٤٢-٥/٤٠، وابن يعيش ٦٦٥-٦٦٤، و٦٦٠-٢/٦٥٧والتبصـرة والتذكرة 

، وشـرح ٢٧١، والتسهيل ١٨٣٣، وشرح الكافية الشافية ٥٣٠-٢/٥٢٨اجلُمل 
 مصـادر – أيضاً –؛ وانظر ٥/٤٣، وتوضيح املقاصد ٧١، واأللفية ٩٢٣دة العم

  ).١٠٣، ١٠٢، ١٠٠:(هوامش
  .١٨٣٣، وشرح الكافية الشافية ٩٢٣، وشرح العمدة ٢٧١ينظر التسهيل ) 99(
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شاذٌّ، وأكّد ) فُعٍل(ومكسورها، أما مضموم الفاء فذكر يف التسهيل أنّ مجعه على 
 .رأيه يف شرح العمدة بعدم التمثيل له، وفيه داللةٌ على عدم اطراده

 وهو الظاهر أما يف األلفية وشرح الكافية فقد ذهب إىل اطراده فيها كلّها،
من إطالقه يف األلفية، وبالتمثيل صراحة يف شرح الكافية، فإنه مثّل ملضمــوم 

  ).قُراٍد وقُرٍد، وكُراٍع وكُرٍع(، بـ- وهو حملّ اخلالف –الفاء 
) فُعاٍل(ذهب بعض النحاة إىل مذهب ابن مالك يف التسهيل، وهو أنّ مجع : قلت

: شاذٌّ يحفظ وال يقاس عليه، ومن هؤالء: در، أينا) فُعٍل(قُراٍد، على : حنو
واخلضري ،والسيوطي ،ان، وابن عقيل، والسلسيليوأبو حي ،١٠٠(الرضي.(  

قُراٍد ]: (حنو[، )فُعال(يف اسم على ... فُعل :  أي–ويحفظ : (قال أبو حيان
  ).١٠١)( قصره على السماعوالصحيحهو مقيس، : وقُرد، وقيل

ا املراديالً"وذكر يف التسهيل أنّ : (فقد تردد يف رأيه، فقال: أميف " فُع نادر
  .عقُب: غُرب، وال يف عقَاب: ، فال يقال يف غُرابالصحيحوهو ) فُعاٍل(

، )فيشترط أالّ يكون مضاعفاً، كما شرط ذلك يف أخويه: وإذا قلنا باطراده
  ).١٠٢(وتبعه على ذلك األمشوين

مطّرد ) فُعالً(ابن مالك يف شرح الكافية الشافية، من أنّ هو ماذهب إليه : والراجح
قُراٍد وكُراٍع؛ ألنه قول سيبويه ومن : قُرد وكُرع يف مجع: ، حنو)فُعاٍل(يف 

 ،اج، والزجاجيد، وابن السرني، كاملربحويذهب مذهبه من مجهور الن
وابن احلاجب، والفارسي أيب علي، والصيمري، والزخمشري، وابن يعيش، 

والِنيلي، وابن عصفور، وابن الناظم، وابن هشام األنصاري، وابن عقيل يف 
  ).١٠٣(شرح األلفية، واألزهري خالٍد، وغريهم

                                                
، وشفاء ٣/٤١٩، واملساعد ١/٤٢٥، واالرتشاف ١٢٩، ٢/١٢٥ينظر شرح الشافية ) 100(

  .٢/١٥٦وحاشية اخلضري ، ٢/١٧٦، واهلمع ٣/١٠٣٦العليل 
  .١/٤٢٥ينظر االرتشاف ) 101(
  .٤/١٢٩، وانظر األمشوين ٥/٤٥ينظر توضيح املقاصد ) 102(
، والصفوة ٤٨، والشافية ١٩٣املفصل : ، وكذا)٩٨(ينظر املصادر السابقة يف هامش ) 103(

، ٤/١٢٠، وابن عقيل ٣/٢٥٩، وأوضح املسالك ٧٧١، وابن الناظم ٢/٣٥٧الصفية 
  .٢/٣٠٥والتصريح 
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؛ ألنه ليس بينهما "ِفعاٍل"قُراد وقُرد، فجعلوه موافقاً لـ: وقالوا: (قال سيبويه
  ).١٠٤) (إالّ ماذكرت لك

يف مجـع غُراب، مثلوقـد جـاء : (وقـال الصيمـري بر يف : غُرمح
  ).١٠٥)(مجع ِحمار

لــم أنّ : (وقــال الزجــاجياعفُعــاالً"و" فَعــاالً"و "
ترجــع يف اجلمــع إلــى " فَعــوالً"و" فَِعــيالً"و" ِفعــاالً"و

شــيٍء واحــٍد؛ ألنهــا متساويةٌ يف العدد، وأنّ حرف اللّني 
  ).١٠٦)(ثالثها

                                                
  .٣/٦٠٤ينظر الكتاب ) 104(
  .٢/٦٥٩ينظر التبصرة والتذكرة ) 105(
  .٣٧٣ينظر اجلُمل ) 106(
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  امساً؟) فُعلَة(هل ينقاس يف ) فُعل: (الثامنةاملسألة 
  )١٠٧:(وهو يطّرد يف ثالثة أنواع) فُعل(من أمثلـة مجع الكثرة 

غُرفة وغُرف، وعروة وعرى، وقُربة وقُرب، : ، حنو)فُعلَة(كلُّ اسٍم على : األول
  .وعدة وعدد

كُبرى وكُبر، وصغرى وصغر، : ، حنو)أَفْعل(مقابل ) فُعلَى(كلُّ صفٍة على : الثاين
  .وأُولَى وأُول، وأُخرى وأُخر، وعلْيا وعلَى

  .جمعة وجمع: ، حنو)فُعلَة(كلُّ اسٍم على : الثالث
إالّ أنّ ابن مالٍك يف شرح الكافية، واأللفية، وشرح العمدة اقتصر على 

كُبرى، : ، حنو)أَفعل(أنثى ) فُعلَى(امساً، كغرفَة؛ و) فُعلَة: (النوعني األولني، أعين
  ).١٠٨)(وشذّ فيما سوى ذلك: (وقال يف شرح الكافية عِقب ذكرمها

: جمعة، فقال: امساً، حنو) فُعلَة(أما يف التسهيل فقد زاد نوعاً ثالثاً، وهو 
  .)١٠٩")(اَألفْعل"أنثى ) للفُعلَى(امسني، و) فُعلَة(و) لفُعلَة(وهو ): فُعل(ومنها (

جمعة : امساً، حنو) فُعلَة(يطّرد يف ) فُعال(ماذهب إليه يف التسهيل من أنّ : قلت
ـَع، هو   مذهب النحويني املتأخرين، كأيب حيان، – أيضاً –وجم

  ).١١٠(واملرادي، وابن عقيل، والسلسيلي، والسيوطي، وغريهم

                                                
، واألصول ٢/٢١٥، واملقتضـب ٦٠٨، ٥٨٠ – ٥٧٩، ٣/٥٤١ينظـر الكتاب ) 107(

، وابن يعيش ٤٤٥، ٤١٧،والتكملة ٦٧٤، ٢/٦٥٣، والتبصرة والتذكرة ٣/٩، ٢/٤٤٠
، ٢/١٠٥، وشرح الشافية ٧٧١اظم ، وابن الن١٢٣، ٢/١١٢، واملقـرب ٦١، ٥/٢٢

، وأوضح ٩٢٣، وشرح العمدة ٣٧٢، والتسهيل ١٨٣٧، وشرح الكافية الشافية ١٦٦
  .الالحق) ١١٠(؛ وأيضاً املصادر الواردة يف هامش ٢/٣٠٥، والتصريح ٣/٣٥٩املسالك 

، حيث ٩٢٣، وشرح العمدة ٧١، وانظر األلفية ١٨٣٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 108(
  .يهما على النوعني األولنياقتصر ف

  .٣٧٢ينظر التسهيل ) 109(
، ٣/٤٢١، واملساعد ٤٧-٥/٤٦، وتوضيح املقاصد ١/٤٢٦ينظر االرتشاف ) 110(

، والنحو ٤/١٣٠، واألمشـوين ٢/١٧٦، ومهع اهلوامـع ٣/١٠٣٦وشفـاء العليل 
  .٤/٦٤٣الوايف 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


45 45 

ني، قال اجلوهريعة: (وهو قول اللُّغوياجلُم وبة، وكذلك يوم يوم: ويومرالع 
  ). ويجمع على جمعات وجمع– بضم امليم –اجلُمعة 

وهو اجلُمعة، واجلُمعة، واجلُمعة، وهو يوم العروبة، : (... وقال ابن منظور
اجلُمعة : سمي بذلك الجتماع الناس فيه، ويجمع على جمعات وجمع، وقيل

  ).١١١)(ا جتمع الناس كثرياًعلى ختفيف اجلُمعة، واجلُمعة؛ ألنه

                                                
  .يف الصحاح، واللسان، والقاموس) مجع(ينظر مادة ) 111(
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  ؟)ِفعل(هل تجمع على ) ِذكْرى(كـ) ِفعلَى: (املسألة التاسعة
: ، حنو)ِفعلَة(، وهو مقيس يف كلِّ اسٍم على )ِفعل(من أبنية مجع الكثرة 

  ).١١٢(ِكسرة وِكسر، وِفرقَة وِفرق، وِحجة وِحجج، وِمرية وِمرى، وِلحية وِلحى
لَى(اء اطراداً إجراء وأجاز الفرلَة(امساً جمرى ) ِفعأن – عنده –، فيجوز )ِفع 

  ).١١٣)(ِذكَر): (ِذكْرى(يقال يف مجع 
 وهو –أما ابن مالك فقد اختلف موقفه مما أجازه الفراء، فذهب يف التسهيل 

امسا، ) ِفعلَى(ويحفظ يف : ( إىل أنه يحفظ وال يقاس عليه، فقال–مذهب اجلمهور 
  ).١١٤)(، وال يقاس عليهما، خالفاً للفراء)ضيعة: (ووحن

، مؤيداً إتباعه )ِفعل(على ) ِفعلى(ويف شرح الكافية وافق الفراء يف جواز مجع 
) ِذكْرى(كـ) ِفعلَى(ورآه الفراء مطّرداً يف : (للفراء بالتعليل والتنظري، فقال

التاء، إذا كان ماقبلهما على زنٍة ؛ ألنّ املؤنث باأللف شبيه باملؤنث ب)ِذكَر(و
) فُعلَة(واحدة، وقد أجرما العرب مجرى واحداً يف مواضع، منها قوهلم يف 

  .، كغرفة وغُرف، وأُخرى وأُخر)فُعل): (فُعلَى(و
، كساِلفة وسواِلف، وقَاِصعاء )فَواِعل): (فَاِعالء(و) فَاِعلَة(وقوهلم يف 

مل يكن ِبدعا، ومل يعدم ) ِفعلَة(مجرى ) ِفعلَى(فإذا أُجري . وقَواِصع
  ).١١٥)(نظرياً

وهو املفهوم من كالمه يف شرح العمدة؛ إذْ يفهم منه عدم خمالفته للفراء، 
  .وعدم املخالفة تقتضي املوافقة، وهو ما صرح به يف شرح الكافية

                                                
، والتبصرة ٤١٨، والتكملة ٢/٤٤١، واألصول ٥٨١، ٥٨٠، ٣/٥٤١لكتاب ينظر ا) 112(

، ٧٧٢، وابن الناظم ٢/٣٥٢، والصفوة الصفية ٥/٢٣، وابن يعيش ٢/٦٥١والتذكرة 
، ٥/٤٨، وتوضيح املقاصـد ٤/١٩٤، وضياء السالك ٢/١٠٣وشرح الشافية 

 ٢٠٠واملكودي.  
،واهلمع ٥/٤٩،وتوضيح املقاصد١/٤٢٨،واالرتشاف١٨٣٩ينظرشرح الكافية الشافية ) 113(

  .٤/١٣١، واألمشوين ٢/١٧٦
، ٥/٤٩، وتوضيح املقاصد ١/٤٢٨، وانظر االرتشاف ٢٧٢ينظر التسهيـل ) 114(

  .٤/١٣١، واألمشوين٣/٢٥٩، وأوضح املسالك ٧٧٢، وابن الناظم ٣/٤٢٣واملساعد 
  .٩٢٤، وانظر شرح العمدة ١٨٣٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 115(
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هيل من  أنّ ماذهب إليه ابن مالك يف غري التس– واهللا أعلم – عندي والراجح
؛ الصحيحهو ) ِفعل(ِذكْرى على : ، حنو)ِفعلَى(موافقتة للفراء يف قياس مجع 

ألنّ القياس يؤيده، وهو أنّ التأنيث باأللف ينـزل منـزلة التأنيث بالتاء يف 
احلذف، إذا كان ماقبلهما على زنٍة واحدة؛ ألنهما سواء يف التأنيث، وإن 

لف؛ ألنّ العرب قد عاملتهما معاملة واحدة كان أحدمها بالتاء واآلخر باأل
  .يف مواضع، كما بين ذلك ابن مالك يف شرح الكافية الشافية

وأما ما كان آخره ألفا : (وهو مذهب سيبويه يف األخذ بالقياس، فقال: قلت
؛ألنه ) فَاِعلة(شبه بـ) فَواِعل(، فإنه يكسر على )فَاِعالء(التأنيث وكان 
قَاِصعاء : علَم تأنيث، وذلك) فَاِعلة(يف ) اهلاء(ما أنّ علَم تأنيث، ك

  ).١١٦)(وقَواِصع،  وناِفقاء ونواِفق
  ).فَواِعل(يف مجعهما على ) فَاِعلة(على ) فَاِعالء(فنلحظ أنّ سيبويه قاس 

صحيح، قال ابن ) ِفعل(وأنهما جيمعان على ) ِفعلَة(على ) ِفعلَى(إذاً قياس الفراء 
  ).١١٧)(مل يكن بدعاً، ومل يعدم نظرياً) ِفعلة(مجرى ) ِفعلى(ا أُجري فإذ: (مالك

                                                
  .٦١٨-٣/٦١٧تاب ينظر الك) 116(
  .٢/١٧٦، وانظر اهلمع ١٨٣٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 117(
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  .ما أشبهه يف املعىن، واخلالف يف ذلك) فَعلى(يحمل على : املسألة العاشرة
مبعىن ) فَعيٍل(، وهو مطّرد يف كلّ صفٍة على )فَعلَى(من مجوع التكسري للكثرة 

قتيٍل وقَتلَى، وصريٍع :  تشتٍت، وذلك حنو، دالّ على هلٍْك، أو توجع، أو)مفعوٍل(
  ).١١٨(وصرعى، وجريٍح وجرحى، وأسٍري وأَسرى

  :ويف املسألة وقفتان
  :الوقفة األوىل

، أن يكون صفة )فَعلى(اشترط يف األلفية، وشرح العمدة فيما يجمع على 
  :، فقال يف األلفية)مفعوٍل(مبعىن ) فعيل(على 

  )١١٩(وهالٍك، وميت ِبِه قَِمن  تيٍل، وزِمنفَعلى ِلوصٍف كقَ
قتيل، (أما يف التسهيل وشرح الكافية فلم يصرح بشرط الوصفية، بل مثّل بـ

 أنه يشترط فيما يجمع على – واهللا أعلم –، ففُهم من متثيله )وجريح، وأسري
  ).١٢٠(أن يكون صفةً) فَعلى(

يف معىن ) فَعيٍل(يكون صفةً على أن ) فَعلى(األصل فيما يجمع على : أقول
متضمنا لآلفات واملكاره اليت يصاب ا احلي، وحمل عليه : ، أي)مفعوٍل(

ما أشبهه ووافقه يف هذا املعىن، فإن أَتى شيء منه بغري هذا املعىن مل جيمع 
  .حمدى: رجل محيد، فال يقال: ، حنو)فَعلى(على 

نتقل إىل االمسية من هذا الباب، وهو ما يف  مجع ما ا) فَعلى: (وكذلك اليقال
أنها ) فَعلى(دخله التاء، كالذّبيحة، والنطيحة، والسبب يف منع مجعها على 

  ).١٢١(خرجت من حيز الصفات إىل حيز األمساء

                                                
، ٢٧، ٣/١٩، واألصول ٢/٢١٧، واملقتضب ٦٤٩-٣/٦٤٧ينظر الكتاب ) 118(

، ٥٠، والشافية٥/٥١، وابن يعيش٢/٦٦١، والتبصرة والتذكرة٤٧٤، ٤٧٣والتكملة
  .٢٠١، واملكودي ٤/١٢٢وابن عقيل 

  .٩٢٩ العمدة ، وشرح٧١ينظر األلفية ) 119(
  .٢٧٥، والتسهيل ١٨٤٣ينظر شرح الكافية الشافية ) 120(
، وابن يعيش ٤٧٣، والتكملة ٣/٦٤٧، وانظر الكتاب ٢/١٤١ينظـر شرح الشافية ) 121(

٥/٥١ ١٤٠، واجلاربردي.  
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  :الوقفة الثانية 
مما أشبهه يف املعىن، وإن مل ) فَعلى(اختلف رأي ابن مالك فيما يحمل على 

مما ) فَعلى(املذكور، فذهب يف األلفية إىل أنّ احملمول على ) فعيل(يكن من باب 
، ويف شرح العمدة زاد )فَِعل، وفَاِعل، وفَِعيل: (وافقه يف املعىن ثالثة أوزاٍن، وهي

  ).أَفْعل، وفَيِعل: (اثنني، فصارت مخسة أوزان، وذلك بزيادة
، )فَعالَن(يادة أما يف التسهيل وشرح الكافية فجعلها ستة أوزاٍن، وذلك بز

) فَِعل(مِريض ومرضى؛ و: فاعل، حنو: مبعىن) فَعيل: (ومجيعها تدلُّ على آفٍة، وهي
ميت : حنو) فَيِعل(هاِلك وهلْكَى؛ و: حنو) فَاِعل(زِمن وزمنى؛ و: حنو

، )١٢٢(سكْران وسكْرى: حنو) فَعالَن(أَحمق وحمقَى؛ و: حنو) أَفْعل(وموتى؛و
  ).١٢٣)(وترى الناس سكْرى وماهم ِبسكْرى(به قرأ محزة والكسائي و

؛ ملشاركتها يف املعىن لوزن )فَعلَى(فهذه األوزان الستة حقيقة بأن جتمع على 
  . يف الداللة على اهلُلْك أو التوجع– آنفاً –املذكور ) فَِعيٍل(

؛ ألنه موافق الصحيحماذهب إليه ابن مالك يف شرح الكافية والتسهيل هو : قلت
: إنما قالوا: وقال اخلليل: (ملذهب سيبويه ومجهور النحاة، قال سيبويه

مرضى، وهلْكَى، وموتى، وجربى، وأشباه ذلك؛ ألنّ ذلك أمر يبتلون به، 
) املفعول(وأُدخلوا فيه وهم له كارهون وأُصيبوا به، فلما كان املعىن معىن 

  ).عىنكسروه على هذا امل
  ).هلْكى: رجلٌ وِجع، وقوم وجعى، كما قالوا: وقالوا: (وقال
مائق وموقَى، وأَحمق وحمقى، وأَنوك ونوكى، وذلك ألنهم : وقالوا: (وقال

  ).جعلوه شيئاً قد أُصيبوا به يف عقوهلم، كما أُصيبوا ببعض ماذكرنا يف أبدام
                                                

، ٧٧٣، وانظر ابن الناظم )١٢٠،١١٩،١١٨(ينظر املصادر السابقة يف هامش ) 122(
، واملساعـد ٣/٢٦٠، وأوضح املسلك ٥/٥١اصد ، وتوضيح املق١/٤٤٢واالرتشاف 

، ٢/٣٠٧، والتصـريح ٢/١٤٤، وشرح الشافية ٣/١٠٤١، وشفاء العليل ٣/٤٤٣
، والنحو الـوايف ٢/١٥٧، وحاشية اخلضـري ٤/١٣٣، واألشـموين ٢/١٧٨واهلمع 

٤/٦٤٦.  
، ٤٧٢، وحجة القراءات ٤٣٤، والقراءة يف السبعة )احلج(من سورة ) ٢(ينظر آية ) 123(

  .٢/١١٦والكشف عن وجوه القراءات 
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 سكْرى، وذلك ألنهم جعلوه رجلٌ سكرانُ، وقوم: وقد قالوا: (وقال
  ).كاملْرضى
: زِمن وزمىن، وهِرم وهرمى، وضِمن وضمىن، كما قالوا: وقالوا: (وقال

  ).١٢٤)(وجعى؛ ألنها باليا ضربوا ا، فصارت يف التكسري لذا املعىن

                                                
  .السابق) ١٢٢(، ومصادر هامش ٦٤٩-٣/٦٤٨ينظر الكتاب ) 124(
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  .يكون يف ثالثة عشر وزناً، واخلالف يف بعضها) ِفعال(: املسألة احلادية عشرة
، وهو مقيس وشائع يف ثالثة عشر )ِفعال(من أوزان مجع التكسري للكثرة 

  ).١٢٥:(وزناً
، بشرط أالّ تكون )فَعلَة(أو ) فَعل(كلُّ امسني أو صفتني على : األول والثاين

كَعب وِكعاب، وصعب وِصعاب، ونعجة : فاؤمها، وال عينهما ياًء، حنو
  .وِنعاج، وخدلَة وِخدال

أن يكونا امسني، غري مضاعفي : بشروط ثالثة) فَعلَة(و)فَعل: (لث والرابعالثا
  .جمل وِجمال، ورقَبة وِرقَاب: الالم، ومل تعتلّ المهما، وذلك حنو

واوي ) فُعل(بشرط أن يكونا امسني، ومل يكن ) فُعل(و) ِفعل: (اخلامس والسادس
ِذئْب وِذئَاب، : ، وذلك حنو)مدى(، أو يائي الالم كـ)حوت(العني كـ

  .ورمح وِرماح
فاعل وفاعلة، بشرط أن يكونا وصفني، : مبعىن) فَعيلة(أو ) فَعيل: (السابع والثامن

ظَريف وظَريفة، وكَرمي : يف مجع) ِكرام(و) ِظراف: (صحيح الالم، وذلك حنو
  .وكَرمية

  :أما اخلمسة الباقية فهي
) فَعالَنة(و) فَعلَى: (، ويف أُنثييه، ومها)فَعالن(: التاسع، والعاشر، واحلادي عشر

 يف ) ِندام: (غَضبان، وغَضبى؛ وحنو: يف مجع) ِغضاب: (، حنو- أوصافاً –
  .ندمان، وندمانة: مجع

: يف مجع) ِخماص: (وصفني، حنو) فُعالنة(و) فُعالن: (والثاين عشر والثالث عشر
  .خمصان، وخمصانة

  

                                                
، وابن ٩٢٤، وشرح العمدة ٢٧٢، والتسهيل ١٨٤٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 125(

، ٤/١٩٩، وضياء السالك٥/٥٣،وتوضيح املقاصد ١/٤٣٠، واالرتشاف ٧٧٥النـاظم 
، ٢/٣٠٨، والتصريح ٢٠٢، واملكودي ٣/١٠٣٨، وشفاء العليل ٣/٤٢٨واملساعد 
، والنحو الوايف ٢/١٥٨، وحاشية اخلضـري ٢/١٧٦، ومهع اهلوامع ٤/١٣٤واألمشوين 

٤/٦٤٨.  
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  :أربع وقفات) ِفعال( مجع التكسري ويف
أالّ ) ِفعال(على ) فَعل، وفَعلة(اشترط ابن مالك يف األلفية يف مجع : الوقفة األوىل

  ).١٢٦)(وقَلَّ فيما عينه الْيا ِمنهما: (تكون عينهما ياًء، فُهم ذلك من قوله
دون ويف شرح العمدة مل يشترط ذلك، بل جعل مجعهما خاصاً باألمساء 

  ).١٢٧(الصفات
أما يف التسهيل وشرح الكافية فذهب إىل أنهما يطّردان يف األمساء والصفات، 

 أالّ يكون فاؤمها ياًء، - أيضاً –بشرط عدم اعتالل عينهما بالياء، وزاد فيهما 
ضيف : يعر ويعرة، وحنو: مجع) ِيعار: (لذلك شذّ فيما فاؤه أو عينه ياء، حنو

ياف، وضاعوِضية وِضي١٢٨(ع.(  
فَعال، ( ماذهب إليه ابن مالك يف التسهيل وشرح الكافية، وهو أنّ والصحيح

باطراد، سواء أكانا امسني أم صفتني؟ بشرط ) ِفعال(يجمعان على ) وفَعلة
عدم اعتالل فائهما أو عينهما بالياء؛ ألنه موافق ملذهب سيبويه، ومجهور 

  ).١٢٩(النحاة
بشروط ) فَعلٍَة(و) فَعل(مقيس يف ) ِفعاالً(ب ابن مالك إىل أنّ  ذه:الوقفة الثانية
أن يكونا امسني، هذا الشرط نص : ، ومنها- كما هو مبين سابقاً –ثالثٍة 

                                                
، وأوضح ٧٧٥، وابن الناظم ٥/٥٣، وانظر توضيح املقـاصد ٧١ينظر األلفية ) 126(

  .٤/١٣٤، واألمشوين ٤/١٢٥، وابن عقيل ٢٠٢، واملكودي ٣/٣٦٢املسالك 
  .٩٢٤ينظر شرح العمدة ) 127(
، ٧٧٥، وابن الناظم ١٨٤٩، وشرح الكافية الشافية ٢٧٣، ٢٧٢ينظر التسهيل ) 128(

، واهلمع ٣/١٠٣٨، وشفاء العليــل ٤٣٢، ٣/٤٢٨، واملساعد ١/٤٣٠واالرتشاف 
٢/١٧٧.  

، واألصـول ٢٣٠، ٢/١٩٣، واملقتضب ٦٢٦، ٥٧٨، ٣/٥٦٧ينظـر الكتـاب ) 129(
، وابن ٤٥٨، ٤١٤، ٣٩٩، والتكملة ٣٧٩، ٣٧٠مل ، واجل٣/١٣ُ، ٤٣٩، ٢/٤٣٣

، وشرح ١١٢٣، ١١١٦، ٣/١١١٠، وشرح املقدمة اجلزولية ٢٤، ٢١، ٥/١٥يعيش 
  ).١٢٨،١٢٦(؛ وانظر املصادر السابقة يف هامش ١١٧، ١٠٠، ٢/٩٠الشافية 
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امساً، غري مضاعف، وال معتلّ " لفَعٍل"و: (عليه ابن مالك يف التسهيل، فقال
  ).١٣٠")(لفَعلٍَة"الّالم، و

شافية،واأللفية فلم يصرح بشرط االمسية، فقال يف أما يف نظم الكافية ال
  :األلفية

  مامل يكُن يف الَِمِه اعِتالَلُ  )ِفعالُ( لَه – أيضاً –) فَعلْ(و
ـَّا؛   )فَعـٍل(أَويك مضعفاً، وِمثْلُ    )١٣١.... (ذُو التـ

) فَعٍل(وهو ماأكّده يف شرح الكافية الشافية بعدم تعرضه لشرط االمسية يف 
  ).فَعلٍَة(و

، أنه يشترط )جمل، ورقَبة: (هو مأخوذٌ من كالمه؛ إذ يفهم من متثيله بنحو: قلت
  ).١٣٢(فيهما أن يكونا امسني الصفتني، هذا هو الظاهر من متثيله

) فَعٍل(هو عدم اشتراط ابن مالك االمسية نصاً يف مجع : هناك وجه آخر: وأقول
مطلقاً، ) ِفعاٍل(يف غري التسهيل، أنه يجيز مجعهما على ) ِفعاٍل(على ) فَعلٍَة(و

: امسني كانا أو صفتني، وهو ما صرح به يف شرح العمدة، فقال: أعين
) هنزلٌ(ولكلّ ماولَةٌ(أو ) فَعاٍل، : من اسم أو صفٍة، حنو) فَعل وِجممج

  ).١٣٣)(وحسٍن وِحساٍن، ورقَبٍة وِرقَاٍب، وحسنٍة وِحساٍن
 من الدالئل والقرائن السابقة والالحقة هلذين – واهللا أعلم –وهو املفهوم 

أنهما ) فَعل وفَعلَة(الوزنني يف شرح الكافية؛ إذْ بين يف الوزنني األول والثاين 
) فَعل وفَعلَة(سواء أكانا امسني أم صفتني، ويف الثالث والرابع ) ِفعاٍل(جيمعان على 

ومل يشترط االمسية أو الوصفية باعتبار أنهما كالسابقني جيمعان ذكر بقية الشروط، 
مطلقاً؛ والدليل على ما أذهب إليه أنه يف الوزنني الالحقني هلما، أعين ) ِفعاٍل(على 

                                                
  .٣/١٠٣٨، وشفاء العليل ٣/٤٢٨، واملساعد ٢٧٢ينظر التسهيل ) 130(
  .٤/١٣٤، واألمشوين ٢٠٢، واملكودي ٥/٥٤وتوضيح املقاصد ، ٧١ينظر األلفية ) 131(
  .١٨٥٠ينظر شرح الكافية الشافية ) 132(
  .٣/٢٦٢، وأوضح املسالك ١/٤٣٠، وانظر االرتشاف ٩٢٤ينظر شرح العمدة ) 133(
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اشترط فيهما االمسية، وفيه دليلٌ صريح أنهما ) ِفعلٌ وفُعلٌ(اخلامس والسادس، ومها 
  ).١٣٤(مطلقاً) ِفعاٍل( جتمع على ليسا كاألربعة السابقة يف أنها

يجمعان ) فَعال وفَعلةً( هو ماذهب إليه ابن مالك يف شرح العمدة من أنّ والراجح
مطلقاً، سواء أكانا امسني أم صفتني؟ وهو قول سيبويه ومن ) ِفعال(على 

، وهو خمالف ملن اتبع ابن مالك يف )١٣٥(ذهب مذهبه من النحويني
  .ا بأن يكونا امسنيالتسهيل، إذْ قيدومه

  :الوقفة الثالثة
) فَعيٍل(من ) ِفعال(اشـترط ابـن مالك يف التسهيـل فيمـا جيمـع على 

فاعـل أو فاعلـة، أن يكونـا وصفني، صحيحـي الالم، : مبعىن) فَعيلٍة(أو 
فاعٍل : ، مبعىن)فَعيلٍة(أو ) فَعيٍل(ولوصٍف، صحيح الّالم على : (فقال

  ).١٣٦)(وفاعلٍة
ما وصفني، قال يف ومل يصرذا الشرط يف كُتبه األخرى، واكتفى بكو ح

  ):١٣٧(األلفية
  .  كَذَاك يف أُنثَاه أيضاً اطَّرد  ورد) فَاعٍل(وصف ) فَعيٍل(ويف 

مل يصرح بصحة الّالم يف غري التسهيل، لكن يفهم من كالمه ومتثيله يف : قلت
ذهب إىل صحة الّالم؛إذْمثّل شرح الكافية الشافية،وشرح العمدة أنه ي

) ١٣٨(ظَِريف وظَِريفَةوكَِرمي وكَرمية:يف مجع)ِظراف وِكرام(كـ: هلمابقوله
  .فهما صحيحا الّالم كما ترى

                                                
  .٢/١٧٧، وانظر اهلمع ١٨٥٠، ١٨٤٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 134(
، والتبصرة ٣/١٣، ٤٤٠، ٢/٤٣٤ ، واألصول٦٢٨، ٥٧٩، ٣/٥٧٠ينظر الكتاب ) 135(

، وابن يعيش ٣٧٠، واجلُمـل ٤٦٠، ٤١٦، ٤٠٢، والتكملة ٦٥٤، ٢/٦٤٦والتذكرة 
، ١١٩، ١٠٦، ٢/٩٦، وشرح الشافية ٢/٥٢٦، وشرح اجلُمل٢٥، ٢٢، ٥/١٧

  ).١٣٤-١٣٠(؛ وانظـر املصادر السابقة يف هوامش ١٣٨، ١٣٢، ١٣٠واجلاربردي 
  .٣/٤٢٩ملساعد ، وانظر ا٢٧٣ينظر التسهيل ) 136(
  .٢٠٢، واملكودي ٤/١٢٦، وابن عقيل ٧٧٦، وانظر ابن الناظم ٧١ينظر األلفية ) 137(
  .٩٢٥، وشرح العمدة ١٨٥٠ينظر شرح الكافية الشافية ) 138(
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 وهو أنّ ابن مالك يشترط صحة الالم، وهو –ويؤكّد صحة مانذهب إليه 
فإنه يكسر ) الفَعي(وأما ماكان : ( قول سيبويه–) ظريف: (الظاهر من متثيله بنحو

  ).ِفعال(وعلى ) فُعالء(على 
  ).ظَريف وِظراف، وكَرمي وِكرام، وِلئَام، وِبراء: ، فنحو)ِفعال(وأما ماجاء على 

، )ِفعال(للتأنيث، فإنّ املؤنث يوافق املذكر على ) فَعيال(وإذا حلقت اهلاء :(وقال
  هب مجهور النحويني،وهذا مذ)١٣٩)(صبيحة وِصباح، وظَِريفة وِظراف:وذلك

  
  :الوقفة الرابعة

يكون يف ثالثة عشر وزناً، منها مثانيةُ أوزاٍن ) ِفعاالً(اتضح لنا مما تقدم أنّ 
كَعب وصعب؛ : حنو) فَعل: (يطّرد فيهـا، وهـي) ِفعاالً(ذهب ابن مالك إىل أنّ 

رقَبة : حنو) فَعلَة(جمل وحسن ؛ و: حنو) فَعل(نعجة وخدلة؛ و: حنو) فَعلَة(و
ـَِريف : حنو) فَعيل وفَِعيلة(رمح ؛ و: حنو) فُعل(ِذئْب ؛ و:حنو)ِفعل(وحسنة ؛ و ظ

  .وظَِريفة
 فقد – فَعالن، وفَعلى، وفَعالنة، وفُعالن، وفُعالنة – أما اخلمسة األوزان الباقية

لفية إىل أنّ اختلف رأي ابن مالك فيها، فذهب يف نظم الكافية الشافية، واأل
  :شائع فيها، فقال) ِفعاالً(

  أو أُنثييه، أَو على فُعالنا  وشاع يف وصٍف على فَعالنا
  ).١٤٠...(   ومثْلُه فُعالنةٌ   

ـّه اليطّرد فيهـا، وهـو مـا صـرح بــه : أي) شـاع(فقولـه  أن
ـّراٍد فـي : (فـي شـرح الكـافيـة، فقــال وشـاع دون اطـ

                                                
، ١٧، ٣/٦، واألصول ٢/٢٠٨، واملقتضب ٦٣٦، ٦٣٥، ٣/٦٣٤ينظر الكتاب ) 139(

، ٢/٥٣٣، وشرح اجلُمل٥/٤٥، وابن يعيش ٦٦١، والتبصرة والتذكرة ٤٦٦والتكملـة 
، واهلمع ٢/٣٠٨، والتصريح ١/٤٣١، واالرتشاف ٢/١٣٧، وشـرح الشافيـة ٥٣٤
  .٤/١٣٥، واألمشوين ٢/١٧٧

، وابن ٥/٥٥، وانظر توضيح املقاصد ٧٢، واأللفية ١٨٤٨ينظر الكافية الشافية ) 140(
  .٤/١٣٥، واألمشوين ٢٠٢، واملكودي ٤/١٢٦، وابن عقيل ٧٧٦الناظم 
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) فُعــالن( ، ويف) فَعالنة(و) فَعـلى( ويف أُنثييه وهـما – وصفاً –) نفَعـال(
  ).١٤١)( أوصافا–) فُعالنة(و

فظاهر كالمه يقتضي االطراد، وبه صرح يف شرح العمدة، : أما يف التسهيل
  ).١٤٢(مقيس) ِفعاٍل(وهو أنّ مجعها على 

) ِفعاالً( هـو ماصـرح به يف شـرح العمــدة مــن أنّ الراجح: قلت
؛ ألنه مذهـب )فَعالن، وفَعلى، وفَعالنة، وفُعالن، وفُعالنة(مقيس يف 

وقد قالوا يف الذي : (سيبـويه ومن ذهب مذهبه من النحاة، قال سيبويــه
مؤنثه تلحقه الـهاء كما قالـوا يف هـذه، فجعلــوه مثلَـه، وذلك 

خمصانةٌ وخمصانٌ : امى، وقالواندمانةٌ وندمانٌ وِندام وند: قوهلم
اص١٤٣)(وِخم.(  

                                                
  .١٨٥٠ينظر شرح الكافية الشافية ) 141(
، واملسـاعد ١/٤٣١، وانظر االرتشـاف ٩٢٥، وشرح العمدة ٢٧٣ينظر التسهيل ) 142(

، وحاشية ٢/١٧٧، واهلمع ٢/٣٠٩، والتصريح ٣/١٠٣٨، وشفاء العليل ٣/٤٢٩
 ٢/١٥٨اخلضري.  

، ٢/١٢٤، واملقرب ٤٨٥، والتكملة٣/٢٤، وانظر األصول ٣/٦٤٦ينظر الكتاب ) 143(
  ).١٤٢، ١٤٠(؛ وانظر املصادر السابقة يف هامش ٢/١٧٣ح الشافية وشر
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  )فُعول(، على )أَسد: (حنو) فَعل(اخلالف يف مجع : املسألة الثانية عشرة
  ).١٤٤:(وهو قياسي يف مخسة أوزاٍن) فُعول(من أبنية الكثرة 

  .كَِبد وكُبود، ونِمر ونمور: بشرط أن يكون امساً، حنو) فَِعل: (األول
كَعب : أن يكون امساً، وغري معتل العني بالواو، حنو: بشرطني) فَعل(: الثاين

  .وكُعوب، وعين وعيون
  .ِضرس وضروس، وِجسم وجسوم: بشرط أن يكون امساً، حنو) ِفعل: (الثالث
بشروط، أن يكون امساً، وأالّ يكون معتلّ العني بالواو، وال معتلّ ) فُعل: (الرابع

  .جند وجنود، وبرد وبرود: ، وال يكون مضعف الالم، حنوالّالم بالياء
شجن : أن يكون امساً، وأالّ يكون مضاعفاً، حنو: بشرطني) فَعل: (اخلامس

  .وشجون، وأَسد وأُسود، وندب وندوب، وذَكَر وذُكُور
خمتلف يف قياسيته عند ابن مالك، هل يجمع ) فَعال: (والنوع اخلامس، أعين

  قياساً أم ال؟) فُعول(على 
يجمع ) فَعالً(ذهب ابن مالك يف التسهيل، واأللفية، وشرح العمدةُ إىل أنّ 

بالشرطني السابقني، ) فُعول(قياساً؛ إذْ ذكره مع مايقاس مجعه على ) فُعول(على 
ليس عينه واواً، أو ) فَعل(قياساً يف اسم على ) فُعول(ويشاركه : (التسهيلقال يف 

  ).١٤٥")(فَعل"غري مضاعف، أو ) فُعل(أو ) ِفعل(على 
قليلٌ، ) فُعول(على ) فَعٍل(إنّ مجع : أما يف الكافية الشافية وشرحها، فقال

يقلّ، ) فَعل(وأنه يف مجع : (ويقتصر فيه على السماع، قال يف شرح الكافية
ويقتصر على مساعه، كأَسد وأُسود، وشجن وشجون، وندب وندوب، وذَكَر 

  ).١٤٦)(شاذٌ؛ لثقل الضمة على الواو) سووقا(إالّ أنّ . وذُكُور، وساق وسووق

                                                
، وابن ٩٢٥، وشرح العمدة ٢٧٣، والتسهيل ١٨٥٢ينظر شرح الكافية الشافية ) 144(

، وأوضح ٣/٤٣٣، واملساعد ٥/٥٦، وتوضيح املقاصد١/٤٣٥، واالرتشاف٧٧٦الناظم 
، واألمشوين ٢/١٧٧، واهلــمع٢/٣١٠، والتصريح٢٠٣، واملكودي ٣/٢٦٢املسالك

  .٤/٦٥٠، والنحو الوايف ٤/١٣٦
  .٩٢٥، وشرح العمدة ٧٢، وانظر األلفية ٢٧٣ينظر التسهيل ) 145(
  .١٨٥٢ينظر شرح  الكافية الشافية ) 146(
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: حنو) فَعل( من أنّ مجع –ماذهب إليه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية : قلت
 هو –ليس مطّرداً، وإنما يقتصر فيه على السماع ) فُعول(أَسد، على 

 ،ني املتأخرين، كابن الناظم، وابن هشام األنصاريحويمذهب طائفة من الن
  ).١٤٧(وابن عقيل يف شرح األلفية، واملكودي، وخالد األزهري، وغريهم

،  ماقاله سيبويه ومن ذهب مذهبه من مجهور النحويني إنه قياسي ومطردوالراجح
وما كان : (وهو مذهب ابن مالك يف التسهيل وشرح العمدة، قال سيبويه

فإنك إذا كسرته ألدىن العدد بنيته على ) فَعال(على ثالثة أحرف وكان 
جمل وأمجال، وجبل وأجبال، وأَسد وآساد، فإذا : ، وذلك قولك)أفعال(

: ، فنحو)الِفعال( فأما ؛)ِفعال وفُعوٍل(جاوزوا به أدىن العدد فإنه جييء على 
يف هذا ) الِفعالُ(أُسود وذُكُور، و: ، فنحو)الفُعول(ِجماٍل وِجباٍل؛ وأما 

  ).١٤٨)(أكثر

                                                
، واملكودي ٤/١٢٨، وابن عقيل ٣/٢٦٥، وأوضح املسالك ٧٧٧ينظر ابن الناظم ) 147(

، واهلمع ٣/٤٣٣سـاعد ،وامل١/٤٣٦؛ وانظـر االرتشـاف ٢/٣١٠، والتصريح ٢٠٣
  .٤/٦٥١، والنحو الوايف ٢/١٧٧

، ٢/٤٣٤، واألصول ٢/١٩٨، وانظر املقتضب ٥٩٠، ٣/٥٧٠ينظر الكتاب ) 148(
، وشفاء العليل ٢/٩٦، وشرح الشافيــة ٢/٦٤٦، والتبصرة والتذكرة ٤٠٢والتكملة 

  .٤/١٣٦، واألشـموينّ ١٣٠، واجلاربردي ٥/٥٨، وتوضيـح املقاصد ٣/١٠٣٩
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  )ِفعالَن(اخلالف يف األوزان اليت يطّرد مجعها على : املسألة الثالثة عشرة
  .ر، وهو يطّرد يف أوزاٍن، ويحفظ يف أوزاٍن أُخ)ِفعالَن(من أمثلة مجع الكثرة 

اطراداً، فقد تعددت آراء ابن مالك يف ) ِفعالَن(أما األوزان اليت تجمع على 
  :وفيها مواقفهذه املسألة من مصنٍف آلخر، 

  :املوقف األول
  :مطّرد يف كلِّ اسٍم على) ِفعالَنا(اتفق رأي ابن مالك أنّ 

  .غُرا ب وِغربان، وغُالَم وِغلْمان: حنو) فُعال( -١
 .صرد وِصردان، وجرذ وِجرذان: حنو) فُعل( -٢
 .عود وِعيدان، وحوت وِحيتان:  حنو– واوي العني –) فُعل( -٣
 ).١٤٩(جار وِجريان، وقَاع وِقيعان:  حنو– واوي العني –) فَعل( -٤

  :املوقف الثاين
معتل : مطلقاً؟ أي) ِفعالَن(هل يجمع على ) فَعل(اختلف رأي ابن مالك يف 

  .خرب، وأٍَخ، وفَتى:  جار، وقاع، أو صحيحها، حنو:العني بالواو، حنو
جار، : (إذا كان واوي العني، حنو) فَعالً(صرح ابن مالك يف كُتبه بأنّ : قلت

  ).ِفعالَن(يطّرد مجعه على ) وقاع
خرب، وأٍَخ، وفَتى، فظاهر كالمه يف : صحيح العني، حنو) فَعل(أما إذا كان 

صحيح العني، ) فَعل(وقد يجمع عليه : (رد فيه، فقالشرح الكافية أنه اليطّ
بوان؛ واخلَربان، وأٍَخ وِإخب وِخرر١٥٠)(ذَكَر احلُباَرى: كخ.(  

  ):١٥١(وهو مذهبه يف األلفية؛ إذ حكم عليه بالقلّة، فقال
  ضاهاهما؛ وقَلَّ يف غَريِهما  وشاع يف حوٍت وقَاٍع مع ما

                                                
، وشرح العمدة ٢٧٦، والتسهيـل ٦٠٣، ٥٩٣، ٥٩٠، ٣/٥٧٤ ينظر الكتـاب )149(

، ٥/٦٠، وتوضيح املقاصد١/٤٤٥، واالرتشاف١٨٥٧، وشرح الكافية الشافية ٩٣٠
  .٢/١٧٨، واهلمع ٣/١٠٤٢، وشفاء العليل ٧٧٧، وابن الناظم ٣/٤٤٧واملساعد 

  .١٨٥٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 150(
، وأوضح املسالك ٥/٦٠، وتوضيح املقاصد ٧٧٧وانظر ابن الناظم ، ٧٢ينظر األلفية ) 151(

  .٢/٣١١، والتصريح ٤/١٣٨، واألمشوين ٢٠٣،واملكودي ٤/١٢٨،وابن عقيل ٣/٢٦٥
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فيما : مدة فقد صرح باطراده يف النوعني، أعينأما يف التسهيل، وشرح الع
أو " فُعل"السم على " ِفعالن"ومنها : (عينه واو، أو صحيحة، فقال يف التسهيل

  ).١٥٢)(واوي العني" فُعل"مطلقاً، أو " فَعل"أو " فُعال"
أنه يطّرد يف : مطلقاً، أي" فَعال"بواوي العني، وجعل " فُعال" فنلحظ أنه قيد 

  ).واوي العني، وصحيحها: (نوعنيال
، ...وهو مقيس يف كلّ اسم على ": ِفعالن"ومنها : (وقال يف شرح العمدة

  ).١٥٣")(أٍخ وِإخوان، وخرب وِخربان، وجاٍر وِجريان"كـ": فَعل"أو على 
اعلم أنّ ماذهب إليه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية، واأللفية من أنّ : أقول

قليلٌ يحفظ ) خرب(إذا كان صحيح العني، حنو ) ِفعالن(على ) فَعل(مجع 
  ).١٥٤(وال يقاس عليه، هو مذهب طائفة من النحويني املتأخرين

: قياساً، سواء أكان واوي العني، حنو) ِفعالن(يجمع على ) فَعال( أنّ والصحيح
  ؟خرب، وأٍَخ، وفَتى: قاع، وجار، ونار، أم كان صحيح العني، حنو

ِقيعان، وِجريان، وِنريان، وِخربان، وِإخوان، وِفتيان، وهذا قول :  فيقال فيها
سيبويه ومن تبعه على ذلك من النحويني، وهو مذهب ابن مالك يف 

فإنه يكسر على ) فَعال(وأما ماكان : (التسهيل وشرح العمدة، قال سيبويه
قاع وأَقْواٍع، وتاج وأَتواٍج، : إذا أردت بناء أدىن العدد، وذلك حنو) أَفْعال(

، وذلك )ِفعالٍن(وجار وأَجواٍر؛ وإذا أردت بناء أكثر العدد كسرته على 
: ِجريان، وِقيعان، وِتيجان، وساج وِسيجان؛ ونظري ذلك من غري املعتل: حنو

  ).فىت وِفتيان: شبث وِشبثان، وِخربان، ومثلُه
  
  
  
  

                                                
  .٣/٤٤٧، وانظر املساعد ٢٧٦ينظر التسهيل ) 152(
  .٩٣١ينظر شرح العمدة ) 153(
  ).١٥١(ينظر مصادر هامش ) 154(
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: أَخ وآخاٌء؛ وقالوا: نهم يقولونوزعم يونس أ: (وقال يف موضع آخر
  ).١٥٥)(ذكر احلُبارى: خرب وِخربان، واخلَرب: ِإخوان، كما قالوا

  :املوقف الثالث
اسم : (يطّرد يف أربعة أوزاٍن، هي) ِفعالَنا(ذهب ابن مالك يف التسهيل إىل أنّ 

، وماعدا ذلك من )، أو فَعل مطلقاً- واوي العني –على فُعال، أو فُعل، أو فُعل 
أو ) ِفعال(أو ) ِفعل(ويحفظ يف اسم على : (األوزان يحفظ وال يقاس عليها، فقال

  ).١٥٦")(فَعلَة"أو ) فَعل(أو ) ِفعلة(أو ) فَاِعل(أو ) فَِعيل(أو ) فَعول(أو ) فَعال(
وقَلَّ يف : ( يف األلفية، إذْ أشار إليه بقوله– أيضاً –وهو مذهبه 

  ).١٥٧()غَريِهما
يطّرد ) فَعوالً وفَعيالً(أما يف شرح الكافية، وشرح العمدة فصرح فيهما بأنّ 

خروف وِخرفان، وقَعود وِقعدان؛ وظَليم وِظلْمان، : ، حنو)ِفعالَن(مجعهما على 
  ).١٥٨(وصيب وِصبيان

، )ِفعالَن( تجمع على – أيضاً –وبقية األوزان صرح يف شرح الكافية بأنها 
ِقنو وِقنوان، وِصوار وِصريان، وغَزال وِغزالن، وحاِئط وِحيطَان، وِنسوة : وحن

: ، حنو)فُعلَة(وِنسوان، وعبد وِعبدان، وقَضفَة وِقضفان؛ وزاد يف شرح الكافية 
  ).١٥٩(بركَة وِبركَان

 ذكر سيبويه ظَِليم، فقد: حنو) فَِعيل(خروف؛ و: حنو) فَعول(أما مايتعلق بـ: أقول
) ِخرفان(على ) خروف(قليلٌ؛ وأنّ مجع ) ِظلْمان(على ) ظَليم(أنّ مجع 

  .قياسي، وهو مذهب مجهور النحويني
                                                

، واألصـول ٢/١٩٨ وانظـر املقتضب ،٥٩٧، ٥٩٠، ٣/٥٧٠ينظـر الكتـاب ) 155(
،  و شـرح اجلُمل ٢/٦٤٦، والتبصـرة والتذكـرة ٤٠٦، ٤٠٢، والتكملة ٢/٤٣٥
، وشفاء ٣/٤٤٧، واملساعد ١/٤٤٦، واالرتشاف ٢/٩٧، وشرح الشافية ٢/٥١٥

  .٢/١٧٨، واهلمع ٣/١٠٤٢العليل 
  .٢٧٦ينظر التسهيل ) 156(
  ).١٥١(، وانظر مصادر هامش ٧٢ينظر األلفية ) 157(
  .٩٣١، ٩٣٠، وشرح العمدة ١٨٥٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 158(
  .١٨٥٩، ١٨٥٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 159(
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، )فَعول(وفيه أنّ ابن مالك وافق النحويني يف شرح الكافية، والعمدة يف 
جعلهما قياسياً ،ويف التسهيل ) ِفعالن(حيث جعل مجعه على ) فَِعيل(وخالفهم يف 

  ).١٦٠)(فَعوٍل(، وخالفهم يف )فَعيل(حمفوظني، فوافق مذهب اجلمهور يف 
يف بقية ) ِفعالن(وأما ماصرح به ابن مالك يف شرح الكافية الشافية باطّراد 

األوزان، مع حكمه عليها يف التسهيل بأنها تحفظ وال يقاس عليها، كما هو مبين 
  .سابقاً
وهو مذهب املربد، وابن السراج، ) ِفعالٍن(جتمع على ذكر سيبويه أنها : فأقول

والفارسي، والصيمري، وغريهم من النحويني، وهو مذهب ابن مالك يف 
  ).١٦١(شرح الكافية الشافية

وأما النحويون املتأخرون فقد اختاروا مذهب ابن مالك يف التسهيل، 
، وما ورد )ِفعالٍن(ان الجتمع على وبقيةَ األوز) فَعوالً، وفَِعيالً(واأللفية، وهو أنّ 

  ).١٦٢( مابينته آنفاًوالصحيحمنها يحفظ وال يقاس عليه، 

                                                
، والتكملة ٨، ٣/٦، واألصول ٢/٢٠٨، واملقتضب ٦٠٨، ٣/٦٠٤ينظر الكتاب ) 160(

، وشـرح اجلُمل ٥/٥٣، وابن يعيش ٦٦٤، ٢/٦٦٠، والتبصرة والتذكرة ٤٣٩، ٤٣٧
  .١١٣٠، ٣/١١٢٩، وشرح املقدمة اجلزولية ٢/١٣١شافية ، وشرح ال٢/٥٣٠

، وهذه األوزان ٦٤٣، ٦١٤، ٦٠٣، ٥٩٣، ٣/٥٧٦ينظر يف هذه األوزان الكتاب ) 161(
  ).١٦٠(موجودة يف املصادر السابقة يف هامش 

، وأوضح ٥/٦٠، وتوضيح املقاصد ١/٤٤٦، واالرتشاف ٧٧٧ينظر ابن الناظم ) 162(
، ٢٠٣، واملكودي ٣/١٠٤٢، وشفاء العليل ٣/٤٤٧، واملساعد ٣/٢٦٥املسالك 
  .٤/١٣٨، واألمشوين ٢/١٧٨، واهلمع ٢/٣١١والتصريح 
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  ).فُعالَن(ِذئْب، على : حنو) ِفعل(اخلالف يف مجع : املسألة الرابعة عشرة
  )١٦٣:(من أوزان مجع الكثرة، وهو مقيس يف كلِّ اسٍم على) فُعالَن(
  .كَِثيب وكُثْبان، وغَِدير وغُدرانقَِضيب وقُضبان، و: حنو) فَِعيل( -١
حمل وحمالن، وذَكَر وذُكْران، وجذَع : صحيح العني، حنو) فَعل( -٢

 .وجذْعان
 .ظَهر وظُهران، وبطْن وبطْنان، وعبد وعبدان: حنو) فَعل( -٣
 .ِذئْب وذُؤبان: حنو) ِفعل( -٤

  :ويف املسألة وقفتان
) فُعالن(ِذئْب، يجمع على : حنو) ِفعالً(بأنّ صرح ابن مالك يف التسهيل : أوالمها

" فَعيل"السم على ": فُعالن"ومنها : (ِذئْب وذُؤبان، فقال: قياساً، فتقول
  ).١٦٤")(ِفعل"أو " فَعل"صحيح العني، أو " فَعل"أو 

شاذّ، وهو : ، أي)١٦٥)(ِفعل(قليلٌ يف ) فُعالنا(إنّ : ويف شرح الكافية قال
أللفية، وشرح العمدة؛ ألنه ذكر املطّرد، ومل يذكر منه ظاهر كالمه يف ا

  ).١٦٦)(ِفعال(
جيمع على ) ِفعال( هو ماذهب إليه ابن مالك يف التسهيل، وهو أنّ والراجح
ِذئْب وذُؤبان، وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه من النحاة، : ، حنو)فُعالن(

  )ثَغب وثُغبانوقالوا يف الذِّئْب ذُؤبان، جعلوه ك: (قال سيبويه
  
  
  

                                                
، ٩٣١، وشرح العمدة ٢٧٦، والتسهيل ٦٠٤، ٥٧٥، ٥٧١، ٣/٥٧٠ينظر الكتاب ) 163(

، وتوضيح ١/٤٤٨، واالرتشاف ٧٧٨، وابن الناظم ١٨٥٩وشرح الكافية الشافية 
، واألمشوين ٢/١٧٨، واهلمع ٢/٣١١والتصـريح ، ٣/٤٤٩، واملساعد ٥/٦١املقاصـد 

٤/١٣٨.  
  .٣/١٠٤٢، وشفاء العليل ٣/٤٤٩، واملساعد ٢٧٦ينظر التسهيل ) 164(
  .١٨٦٠ينظر شرح الكافية الشافية ) 165(
  .٥/٦٢، وتوضيح املقاصد ٩٣١، وشرح العمدة ٧٢ينظر األلفية ) 166(
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  ).١٦٧)(ِذئْب وذُؤبان: ِصرم وصرمان، كما قالوا: وقالوا: (وقال
وال يقاس ) جذَع(يحفظ يف ) فُعالنا(صرح يف التسهيل أنّ : الوقفة الثانية
  ).١٦٨(عليه

أما يف شرح الكافية، وشرح العمدة، فقد ذكره ابن مالك يف األمثلة 
أو على : (، فقال يف شرح الكافية)فُعالن(على ) علفَ(القياسية اليت يجمع فيها 

  ).١٦٩)(صحيح العني، كذَكَروذُكْران، وجذَع وجذْعان، وحمل وحمالَن) فَعل(
، وهوموافق لقول سيبويه الصحيحماذهب إليه ابن مالك يف غري التسهيل هو: قلت

بِظلْمان؛ خِصي وِخصيان، شبهوه :وقالوا:(ومن ذهب مذهبه،قال سيبويه
  ).١٧٠)(حلْقان وجذْعان، شبهوه حبمالن؛ إذْ كان البناء واحداً: كما قالوا

الفارسي وقول أصحاب اللُّغة، قال )١٧١(وهو مذهب أيب علي ،
واجلمع: (اجلوهري ،ذَعة، واجلمع: اجلَذَع قبل الثَينذْعان، وِجذَاع؛ واألنثى جج :
  ).١٧٢)(يس بسنٍّ تنبت وال تسقطاسم له يف زمٍن ل: واجلَذَع. جذَعات

ظَليم يف القلة : هو أنّ ِخصيان مثل ِظلْمان مجع: ومعىن كالم سيبويه
: على ِظلْمان قليلٌ، فمثْلُه) ظَليم(والشذوذ؛ ألنّ سيبويه ذكر يف الكتاب أنّ مجع 

  .ِخصيان
وهو حمل، : جذَع، فهو قياسي؛ ألنه شبيه حبمالن مجع: وأما جذْعان مجع
  ).١٧٣(ما دلّ عليه كالم سيبويه

                                                
، ٢/٤٣٦ول ، واألص٢/١٩٥، وانظر املقتضب ٥٧٦، ٣/٥٧٥ينظر الكتاب ) 167(

،   وابن يعيـش  ٢/٥١٧، وشرح اجلُمل ٢/٦٤٧، والتبصرة والتذكرة ٤١٠والتكملة 
  ).١٦٣(، وانظر املصادر السابقة يف هامش ٢/٩٣، وشرح الشافية ٥/١٩

، وشفاء العليل ٣/٤٥٠، واملساعد ١/٤٤٩، وانظر االرتشـاف ٢٧٦ينظر التسهيل ) 168(
  .٤/١٣٨،واألمشوين ٢/١٧٨، واهلمع ٥/٦١، وتوضيح املقاصد ٣/١٠٤٢

  .٩٣١، وشرح العمدة ١٨٦٠، ١٨٥٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 169(
  .٣/٦٣٥ينظر الكتاب ) 170(
  .٤٦٧ينظر التكملة ) 171(
  .يف الصحاح، واللسان، والقاموس) جذع(ينظر مادة ) 172(
  .٦٠٤، ٣/٥٧٠ينظر الكتاب ) 173(
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  ).فَِعيٍل(محالً على ) فُعالء(مايجمع على : املسألة اخلامسة عشرة
صفة ) فَِعيل(وهو مقيس فيما كان على ): فُعالَء(من أبنية مجع الكثرة 

، غري مضاعف، صحيح الالم، دالّ على مدح أو ذمٍّ، )فاِعل(ملذكّر عاقل، مبعىن 
  ).١٧٤(فاء، وكَِرمي وكُرماء، وبِخيل وبخالء، وسِفيه وسفَهاءظَِريف وظُر: حنو

مما وافقه يف املعىن، ) فَعيل(وقد اختلف رأي ابن مالك فيما يحمل على 
إذا دلّ على ) فاِعل(فذهب يف شرح الكافية، وشرح العمدة إىل أنه يحمل عليه 

  .مدٍح فقط
، كصاٍحل )فاِعٍل(مدٍح من ويكثر فيما دلَّ على : (قال يف شرح الكافية

  ).وصلَحاء، وعاِقل وعقَالء، وشاِعر وشعراء
، صحيح )فاعٍل(وحمل عليه ماوافقه يف املعىن من : (وقال يف شرح العمدة

  ").عاقٍل وعقَالء، وصاحل وصلَحاء"الالم، غِري مضعٍف، كـ
  ).١٧٥(، وعلى معىن املدح)فَاِعٍل( فنلحظ أنه اقتصر فيهما على 

حمل على أمه يح أنمادلّ على محٍد أو ذمٍّ من ) فَعيٍل(ا يف التسهيل فصر
وما دلّ على سجية محٍد أو ذمٍّ " خليفة"وحمل عليه : (، فقال)فُعال(أو ) فَاِعل(

  .ومل يقتصر على املدح) فُعاالً(، فزاد )١٧٦")(فَاِعل"أو " فُعال"من 
، وأنه يف )فاِعٍل(أنه يطّرد يف والظاهر من كالمه يف شرح الكافية، والعمدة 

شجاع وشجعاء، : غري مطّرد، وما ورد منه مقصور على السماع، حنو) فُعاٍل(
  ).١٧٧(وبعاد وبعداء

                                                
، ٤٦٦التكملة ، و٣/١٧، واألصول ٢/٢٠٨، واملقتضب ٣/٦٣٤ينظر الكتاب ) 174(

، والتسهيل ٢/٥٣٣، وشرح اجلُمل ٥/٤٥، وابن يعيش ٢/٦٦١والتبصرة والتذكرة 
، ٢/١٣٧، وشرح الشافية ٩٢٩، وشرح العمدة ١٨٦٠، وشرح الكافية الشافية ٢٧٥

  .٥/٦٢، وتوضيح املقاصد ١/٤٤٣واالرتشاف 
  .١٨٦١، وشرح الكافية الشافية ٩٢٩ينظر شرح العمدة ) 175(
، واهلمع ٣/٤٤٥، واملسـاعد ١/٤٤٤، وانظر االرتشـاف ٢٧٥ـيل ينظـر التسه) 176(

٢/١٧٨.  
، ١/٤٤٣، واالرتشاف ١٨٦١، وشرح الكافية الشافية ٩٢٩ينظر شرح العمدة ) 177(

  .٥/٦٣وتوضيح املقاصد 
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مادلَّ على سجية مدٍح أو ) فُعالء(ليجمع على ) فَعيل( أنه يحمل على والصحيح
 تبعه من النحويني، ، وهذا مذهب سيبويه، ومن)فُعاٍل(أو ) فَاِعٍل(ذٍم، من 

وقـد يكسر ): (فَاِعل(وهو مذهب ابن مالٍك يف التسهيل، قال سيبويه يف 
من الصفات، كما شبه يف ) فَعيل(، شبه بـ)فُعالء( على –فَاِعل :  أي–
شاِعر وشعراُء، وجاِهلٌ وجهالء، وعاملٌ : ، وذلك)فَعول(بـ) فُعل(

صاحلٌ : وِمثْلُ شاعٍر وشعراَء: (وقال) ل إالّ عاملٌوعلَماء، يقوهلا من اليقو
  ).وصلَحاُء

: ، وقالوا...؛ ألنهما أُختان "فَعيل"مبنـزلة " فُعالٌ"و): (فُعال(وقال يف 
  ).١٧٨)(رجلٌ شجاع، وقوم شجعاُء، ورجلٌ بعاد، وقوم بعداُء

  
  

                                                
، ٣/١٦، واألصـول ٢/٢١٧، وانظر املقتضب ٦٣٤، ٣/٦٣٢ينظر الكتاب ) 178(

، وشرح ٥٤، ٥/٤٧، وابن يعيش ٢/٦٦٩، والتبصرة والتذكرة ٤٦٦، ٤٦٤والتكملة 
، واملسـاعـد ١/٤٤٤، واالرتشـاف ١٣٦، ٢/١٥٧، وشرح الشافية ٢/٥٣٨اجلُمل 
  .٢/١٧٨، واهلمع ٣/٤٤٥
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  ).فَواِعل(مايطّرد مجعه على : املسألة السادسة عشرة
للكثرة، ) فَواِعل(اختلف رأي ابن مالك يف األنواع اليت يطّرد مجعها على 

يطّرد يف ستة أنواٍع؛ وزاد يف التسهيل، ) فَواِعل(فذهب يف شرح العمدة إىل أنّ 
جوهر وجواِهر؛ وزاد يف شرح الكافية : حنو) فَوعل(واأللفية نوعاً سابعاً، وهو 

  ).١٧٩(صومعة وصواِمع: حنو) ةفَوعلَ(نوعاً ثامناً، وهو 
  ):١٨٠(مثانية) فَواِعل( أنّ األنواع اليت يطّرد مجعها على وخالصة املسألة

  .جوهر وجواِهر، وكَوثَر وكَواِثر: حنو) فَوعل: (أوهلا
  .صومعة وصواِمع، وزوبعة وزواِبع: حنو) فَوعلَة: (ثانيها
  .تم وخواِتم، وطابع وطَواِبعخا: امساً، حنو) فاعل: (ثالثها
  .قاِصعاء وقَواِصع، وراِهطَاء ورواِهط: امساً، حنو) فاِعالَء: (رابعها

  .حاِتم وحواِتم، وكاِهل وكَواِهل: امسا، حنو) فاِعل: (خامسها
  .حاِئض وحواِئض، وطاِلق وطَواِلق: صفة مؤنث عاقل، حنو) فاِعل: (سادسها
  .جنوم طَوالع، وجبال شواِمخ: ري عاقل، حنوصفة مذكر غ) فاِعل: (سابعها
  .فاِطمة وفَواِطم، وضاِربة وضواِرب: امساً أو صفة، حنو) فاِعلة: (ثامنها
 يطّرد يف سبعة – يف التسهيل، واأللفية –) فَواِعل(اعلم أنّ ابن مالك جعل : أقول

 زاد أوزاٍن، وهو مذهب مجهور النحاة، إالّ أنه يف شرح الكافية الشافية
صومعة وصواِمع، وأغلب : حنو) فَوعلة(، وهو )فَواِعل(نوعاً ثامناً يطّرد فيه 

، وقد نص سيبويه عليه يف )فَواِعل(النحويني مل ينصوا على أنه يجمع على 
: معِرض حديثه عن مجع ماكان من األعجمية على أربعة أحرٍف، فقال

اء إالّ قليالً، وكذلك وجدوا أكثره فيما زعم اخلليل أنهم يلحقون مجعه اهل(

                                                
، وشرح الكافية الشافية ٧٢، واأللفية ٢٧٦، والتسهيل ٩٣٥ينظر شرح العمدة ) 179(

١٨٦٤.  
 الناظم ، وابن٦٣٣، ٦٣٢، ٦٢١، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٤، ٣/٦١٣ينظر الكتاب ) 180(

، ٣/٢٦٦، وأوضح املسالك ٥/٦٤، وتوضيـح املقاصد ١/٤٤٩، واالرتشـاف ٧٧٩
، ٢/٣١٢، والتصريح ٢٠٤، واملكودي ٣/١٠٤٢، وشفاء العليل ٣/٤٥٠واملساعد 

  .٤/٦٥٣، والنحو الوايف٤/١٤٠، واألمشوين٢/١٧٩واهلمع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


68 68 

: ، وجورب وجواِربةٌ؛ وقد قالوا...موزج ومواِزجة : زعم اخلليل، وذلك
  ). كالصواِمع والكَواِكب: جواِرب، وكَياِلج، جعلوها

حوقَلت حوقَلةً، وصومعت : فَوعلت، حنو: ومثل ذلك: (وقال يف موضٍع آخر
  ).صومعةً

، وما ذهب إليه )صمعت، والصومعةُ إنما هي من األصمع: ويف الصومعة: (الوق
  ).١٨١(سيبويه هو قول اللُّغويني

                                                
واللسان، يف الصحاح، ) صمع(، وانظر مادة ٣١٤، ٤/٢٨٦، ٣/٦٢٠ينظر الكتاب ) 181(

  .والقاموس
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  ).فَعاِئل(األوزان اليت يطّرد مجعها على : املسألة السابعة عشرة
، وهو يطّرد يف كلِّ رباعيٍّ مؤنٍث، قبل ) فَعاِئل(من أوزان مجع الكثرة 

  .خمتوماً بالتاء أو جمرداً منهاآخره مدة، 
وقد ذهب ابن مالك يف الكافية الشافية وشرحها إىل أنه يطّرد يف عشرة 

  .منها مخسة بالتاء، ومخسة بال تاٍء: أوزاٍن
ِرسالة : حنو) ِفعالة(سحابة وسحاِئب؛ و: حنو) فَعالة: (فاليت بالتاء هي

) فَعيلة(حمولة وحماِئل؛ و: حنو) عولةفَ(ذُؤابة وذَواِئب؛ و: حنو) فُعالة(ورساِئل؛ و
  .صحيفة وصحاِئف: حنو

 ريح ب من ناحيـة –شمال وشماِئل : حنو) فَعال: (واليت بال تاٍء هي
عقاب : حنو) فُعال(؛ و- مقابل اليمني –ِشمال وشماِئل : حنو) ِفعال(؛ و-القطب

 – علم امرأة –سعيد : وحن) فَعيل(عجوز وعجاِئز؛ و: حنو) فَعول(وعقاِئب؛ و
  ).١٨٢(وسعاِئد

  ).١٨٣:( مذهبه يف األلفية، فقال- أيضاً –وهو 
  وِشبهه ذَاتاٍء، أو مزالَه  )فَعالَه(اجمعن ) فَعاِئل(وبـ

أما يف التسهيل فقد ذهب إىل أنه يطّرد يف اخلمسة األوزان املختومة بالتاء، 
، )فَعول(حفظ يف مجيعهن، وأحقهن به ) عاِئلفَ(فإنْ جتردن من التاء وجمعن على 

فلم يذكره يف التسهيل يف ارد من ) فَِعيلة(، وأما )١٨٤(وال يقاس فيهن حينئٍذ
: عزيز، وال يكاد يعثر عليه، لذلك قال ابن مالك) فَعيلة(التاء؛ ألنّ جترد التاء من 

، - فيما أعلم –يف اسم جنس من هذا القبيل فلم يأت " فَعيل"مجع " فَعاِئل"وأما (
                                                

، وشـرح اجلُمل ٦٣٧، ٦٣٦، ٦٠٨، ٦٠٦، ٦١١-٣/٦١٠ينظـر الكتــاب ) 182(
، ١٨٦٦، وشرح الكافية الشافية ٦٢، ٥١-٤٧، ٥/٤٤، وابن يعيش ٥٣٤-٢/٥٣٠

، وشفـاء العليـل ٣/٤٥٦، واملسـاعد ١/٤٥٤، واالرتشـاف ٧٨٠وابن الناظـم 
  .٤/٦٥٥، والنحو الوايف ٢/١٧٩، واهلمع ٣/١٠٤٤

، وتوضح ٤/١٣٢، وابن عقيل ٣/٢٦٧، وانظر أوضح املسالك ٧٢ينظر األلفية ) 183(
  .٤/١٤١، واألمشوين ٢/٢١٣، والتصريح ٢٠٤، واملكودي ٥/٦٦املقاصد 

، واهلمع ٣/٤٥٨، واملسـاعد ١/٤٥٥،واالرتشـاف ٢٧٨، ٢٧٧ينظر  التسهيـل ) 184(
٢/١٧٩.  
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 علـم –) سعيد(مجع ) سعائد(لعلم مؤنث، كـ] يكون[لكنه مبقتضى القياس 
  ).١٨٥)(-امرأة 

وقريب منه ماذكره يف شرح العمدة، فإنه مثّل للمختوم بالتاء، ومل يمثّل 
  .كثري) فَعاِئل(؛ ألنّ مجعه على )فَعوٍل(للمجرد منها إالّ لـ

امساً كانت أو ) فَعاِئل(يطّرد مجعها على ) فَِعيلة(دة أنّ وزاد يف شرح العم
ركُوبة وركاِئب، : ، حنو)مفْعولة(أن تكون مبعىن ) فَعولة(صفـةً؛ واشترط يف 
  ).١٨٦(وحلُوبة وحالِئب

يطّرد يف األوزان اخلمسة ) فَعاِئل(ذهب ابن مالك يف التسهيل إىل أنّ : أقول
، واشترط )ة، وفَعولة، وفَعالة، وِفعالة، وفُعالةفَِعيل: (املختومة بالتاء، وهي

، )مفعولة(فشرط فيها أالّ تكون مبعىن ) فَعيلة(فيها أن تكون أمساًء، ماعدا 
الشرط ) فَعيلة(، فإذا توفر يف )فَعاِئل(جرحية، وقتيلة، فال تجمع على : حنو

: ، حنوسواء أكانت امساً) فَعاِئل(السابق وهو أن تختم بالتاء، جمعت على 
  ظريفة؟: صحيفة، أم صفة، حنو

  .؛ ألنه قيدهن باالمسية)فَعاِئل(أما أخواا إذا كن صفاٍت فال يجمعن على 
عدم خلوهن من التاء، ) فَعولة، وفَعالة، وِفعالة، وفُعالة( اشترط يف -أيضاً-

 فظ فيهنن منها مع انتفاء التذكري، حان، ، وتابعه يف ذل)فَعاِئل(فإن خلَوك أبوحي
١٨٧(والسيوطي.(  
، سواٌءكن أمساًء )فَعاِئل( أنه يـجوز مجـع األوزان العشــرة علـى والراجح

أو صفاٍت، وسواٌء كن مؤنثةً بالتاء، أو جمـردةً منهـا، وهذا مذهب 

                                                
  .٧٨٠ن الناظم ؛ وانظر اب١٨٦٦ينظر شرح الكافية الشافية ) 185(
  .٩٣٧، ٩٣٦ينظر شرح العمدة ) 186(
  ).١٨٤(ينظر مصادر هامش ) 187(
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سيبويه ومن ذهب مذهبه، وهو قول ابن مالك يف شرح الكافية 
  ).١٨٨(الشافية

 جمع على زاد يف التسهيـل ف: تنبيهبعض األمساء، فقال) فَعاِئل(يمـا ي :
شمأل، وجراِئض، وقَرِيثاء، وبراكاء، وجلُوالء، وحبارى، وحزابية، : ولنحو(

  .حبارى وحزابية: ، يعين)١٨٩)(إن حذف مازيد بعد الميهما
ـِل،وحبائ: فتقول يف مجعها ـِر، شماِئل،وجراِئض، وقَراِئث، وبراِئك،وجالَئ

  .وحزاِئب
وهو مذهب النحويني املتأخرين كالرضي، وأيب حيان، واملرادي، والسيوطي، :قلت

الِئل، يف قَريثاء، : وكذا: (وغريهم، قال الرضيراِئك، وجقَراِئث، وب
  ).١٩٠)(وبراكاء، وجلُوالء

                                                
، والتبصرة ٤٦٩، ٤٦٧، ٤٤٢، ٤٤١، والتكملة ١٩-١٧، ٣/١٠ينظر األصول ) 188(

؛ ١٥١، ١٣٤-١٣٣، ٢/١٢٨، وشرح الشافية ٦٦٦، ٦٦٥، ٦٦٤، ٢/٦٦٢والتذكرة 
  ).١٨٣، ١٨٢( املصادر السابقة يف هامش – أيضاً –وانظر 

  .٢٧٨، ٢٧٧ينظر التسهيل ) 189(
، ٥/٦٨، وتوضيح املقاصد ١/٤٥٥، وانظر االرتشاف٢/١٦٥ينظر شرح الشافية ) 190(

  .٤/١٤٢، واألمشوين ٢/١٧٩، واهلمع ٣/١٠٤٥، وشفاء العليل ٣/٤٥٧واملساعد 
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  يف عذْراء؟) فَعالَى وفَعاِلى(هل يشترك : املسألةالثامنة عشرة
، ومها وزنان يشتركان يف )فَعاِلى(و) فَعالَى(ثلة مجع التكسري للكثرة من أم

  .أنواٍع،وينفرد كلٌّ منهما عن اآلخر بأنواٍع
  ).١٩١:(أما األنواع اليت يشتركان فيها، فهي

  .صحراء وصحاٍر وصحارى: امساً، حنو) فَعالء: (األول
  . وذَفاٍر وذَفارىِذفْرى: امساً، ألفه لإلحلاق، حنو) ِفعلَى: (الثاين

  .علْقَى وعالٍق وعالقَى: امساً، ألفه لإلحلاق، حنو) فَعلَى: (الثالث
  .حبلَى وحباٍل وحبالَى: وصفاً ألنثى غري أفعل، حنو) فُعلَى: (الرابع

  .صفةً ألنثى المذكر هلا، حنو، عذْراء وعذاٍر وعذارى) فَعالء: (اخلامس
عذْراء، حملُّ خالٍف يف : صفة ألنثى ال مذكر هلا، حنو) الءفَع( وهو والنوع األخري

قياساً، وأما ) فَعاِلى(آراء ابن مالك، فذهب يف التسهيل إىل أنه يجمع على 
، وهو مذهبه يف شرح )١٩٢(فيحفظ وغري مقيٍس) فَعالَى(مجعه على 

  ).١٩٣(العمدة، فإنه مل يذكره ضمن املواضع اليت يشترك فيها الوزنان
يف حنوأم ه مقيسه : ا يف شرح الكافية فقد ذهب إىل أنذْراء، كما أنع

: صحراء، وعذْراء، أن تقول: ولك يف مجع: (صحراء، فقال: مقيس يف حنو
، ويؤيد ذلك )١٩٤)(صحاٍر، وعذاٍر، وصحارى، وعذارى؛ وكذلك ما أشبههما

  ).١٩٥:(قوله يف األلفية
                                                

، وشرح اجلُمل ٢/٦٧٤، والتبصرة والتذكرة ٣/٩، واألصول ٣/٦٠٩ينظر الكتاب ) 191(
، واالرتشـاف ٢٧٧، ٢٧٦، والتسهيل ١٨٦٨كافية الشافية ، وشرح ال٥٣٦، ٢/٥٣٥
، ٥٩، ٥/٥٨، وابن يعيش ٥/٦٨، وتوضح املقاصد ٣/٤٥٢، واملساعد ٤٥٣، ١/٤٥١

  .٦٥٧، ٤/٦٥٦، والنحو الوايف ٢/١٧٩واهلمع 
  .٣/١٠٤٣، وشفاء العليل٤٥٣، ١/٤٥٢، واالرتشاف٢٧٧، ٢٧٦ينظر التسهيل ) 192(
  .٩٣٦، ٩٣٥ينظر شرح العمدة ) 193(
  .١٨٦٨ينظر شرح الكافية الشافية ) 194(
، وابن عقيل ٥/٦٩، وتوضيح املقاصـد ٧٨١، وانظر ابن النـاظم ٧٢ينظر األلفية ) 195(

، ٢/٣١٤، والتصريح ٢٠٥، واملكودي ٢١٠، ٤/٢٠٩، وضياء املسالك ٤/١٣٢
  .٤/١٤٣واألمشوين 
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اِلى والْفَعِبالفَعا     وعبات سالْقَيذْراُء، والْعراُء وحا    صِمعالَى ج  
، وأنهما )فَعالَى(و) فَعاِلى(أنه سوى بني ) والقَيس اتبعا: (فظاهر قوله

وكذلك : (صحراء، وعذْراء؛ ويؤيده قوله يف شرح الكافية: مقيسان يف حنو
  ).ماأشبههما
، وهذا )صحراء: (مثل) فَعاِلى(و) فَعالَى(على ) عذْراء( أنه يطّرد مجع والراجح

مذهب سيبويه ومن وافقه من مجهور النحويني، وهو مذهب ابن مالك يف 
وأما ماكان على أربعة : (شرح الكافية الشافية، واأللفية، قال سيبويه

أحرف وكان آخره ألف التأنيث، فإن أردت أن تكسره فإنك حتذف 
، وتبدل من الياء األلف، وذلك )فَعالَى(لتأنيث، ويبىن على الزيادة اليت هي ل

ِذفْرى : حبالَى، ويف ِذفْرى ذَفارى، وقال بعضهم: حنو قولك يف حبلى
وذَفاٍر، ومل ينونوا ِذفْرى؛ وكذلك ماكانت األلفان يف آخره للتأنيث، 

حاٍر، ص: صحراء وصحارى، وعذْراء وعذَارى؛ وقد قالوا: وذلك قولك
  ).١٩٦)(وعذَاٍر
وما كانت العالمة فيه : ( مذهب أيب علي الفارسي، فقال– أيضاً –وهو 

: صحارى وعذارى؛ وقالوا : صحراء وعذْراء، قالوا يف التكسري له: خامسة، فنحو
صحاٍر وعذَاٍر، وصحارى مغيرةٌ عنه، وحذفوا الياء اليت تكون بدالً من األلف وإن 

رابعة؛ ليكون آخر صحارى كآخر حبالَى، وكان هذا يف تكسري صحراء كانت 
  ).١٩٧)(أوىل

  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٦٠٩ينظر الكتاب ) 196(
؛ وانظر ٢/١٦٣، وشرح الشافية ٥٩، ٥/٥٨، وابن يعيش ٤٤٦ينظر التكملة ) 197(

  ).١٩٥(املصادر السابقة يف هامش 
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  ).فَعاِلي(مايطّرد مجعه على : املسألة التاسعة عشرة

ذهب ابن مالك إىل أنه يطّرد يف كلَِّ ثالثيٍّ ): فَعاِلي(من أبنية مجع الكثرة 
  .كُرسي وكَراِسي:  متجدد، حنوساكن العني، آخره ياٌء مشددة زائدة، لغري نسب

كَراِسي وبراِدي، وكذلك ما ): كُرسي، وبردي(ويقال يف : (قال يف شرح الكافية
  .أشبههما يف عدة احلروف، وتأخر ياٍء مشددة زائدة، لغري نسٍب متجدد

ر جواز سقوط الياء، وبقاُء الداللة على معىن مشعو: وعالمة النسب املتجدد
  ). ١٩٨)(كُرسي، وبردي: به قبل سقوط الياء، خبالف

  )١٩٩:(وقال يف األلفية
  جدِّد كَالكُرسيِّ تتبِع العرب  لغيِر ِذي نسب) فَعاِلي(واجعلْ 

  :ويف املسألة وقفتان 
زاد ابن مالك يف شرح الكافية الشافية الياء اليت يف األصل للنسب : األوىل

 ،ا، أو احلقيقيسب منسيمثّ أُمهلت لكثرة االستعمال، حىت صار الن
وقد تكون الياء يف األصل للنسب احلقيقي، مث يكثر : (كاملنسي، فقال

استعمال ماهي فيه حىت يصري النسب منسيا أو كاملنسي، فيعامل االسم 
مهري، ومهاِري، ومهاٍر، : معاملة ماليس منسوباً، كقوهلم

  ).٢٠٠)(رىومها
اعلم أنّ مازاده ابن مالك يف شرح الكافية الشافية، هو مذهب مجاعة من : أقول

، فيعاملون االسم الذي )مهاِري(على ) مهريٍّ(النحويني، أجازوا مجع 

                                                
، وشرح ٤٥٧، والتكملة ٢٧٧، وانظر التسهيل ١٨٦٩ينظر شرح الكافية الشافية ) 198(

،والنحـو الوايف   ١/١٧٩، واهلمـع ١/٤٥٤، واالرتشـاف ١٦٤، ٢/١٦٢الشافـية 
٤/٦٥٨.  

،وأوضـــح ٥/٧١ح املقاصد ، وتوضي٧٨١، وابـن الناظم ٧٢ينظر األلفية ) 199(
، ٢/٣١٤، والتصـريح ٢٠٥، واملكـودي ٤/١٣٣، وابن عقيل ٣/٢٦٨املسالك 

  .٤/١٤٤واألمشـوين 
  .١٨٧٠ينظر شرح الكافية الشافية ) 200(
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 ،سيسب، ككُرمعاملة مافيه الياء لغري الن فيه الياء أصالً للنسب احلقيقي
عمال ماهي فيه حىت يصري النسب والذي دعاهم لذلك هو كثْرةُ است

ا أو كاملنسي٢٠١(منسي.(  
ِعلْباء، : ذهب ابن مالك يف التسهيـل إىل أنّ هـذا اجلمع يطّرد يف حنو: الثانية

عالِبي، وقَواِبي، وحواِلي؛ وذهب إىل : وقُوباء، وحوالَيا، فيقال يف مجعها
  ).٢٠٢(ان، وِظربانصحراء، وعذْراء، وِإنس: أنه يحفظ يف نـحو

  . وقد تابعه يف ذلك مجع من النحويني املتأخرين

                                                
، واملكودي ٥/٧١، وتوضيح املقاصد ٢/١٦٤، وشرح الشافية ٤٥٧ينظر التكملة ) 201(

  .٤/٦٥٩نحو الوايف ، وال٤/١٤٥، واألمشوين ٣/٤٥٥، واملساعد ٢٠٥
، وشفاء العليـل ٣/٤٥٦، واملسـاعد ١/٤٥٤، واالرتشـاف ٢٧٧ينظر التسهيل ) 202(

  .٢/١٧٩، واهلمع ٣/١٠٤٤
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  اخلامتــة
  :أمحد اهللا على التيسري، وأُصلّي وأُسلّم على اهلادي البشري النذير، وبعد

يطيب يل يف ختام هذا البحث أن أُورد خالصةً موجزةً للنتائج اليت توصلت 
  :فأقولإليها، 
 تعدده ظاهرةٌ برزت لدى كثري من العلماء، ومنهم  اختالف الرأي أو-أوالً

النحاة، ومل تكن مقصورةً على املتأخرين بل وجدت عند املتقدمني 
اخلليل، ويونس، وسيبويه، واملازينّ، واألخفش األوسط، واملربد، : كأمثال

: وابن السراج، والفارسي، وابن جين، وغريهم، ومن املتأخرين كأمثال
لوبني، وابن احلاجب، وابن مالك، وأيب حيان، واملرادي، الزخمشري، والش

  .وابن هشام األنصاري، وابن عقيل، وغريهم
 تعدد آراء ابن مالك يف املسألة الواحدة مرده أنه عاملٌ جمتهد، كثري االطالع -ثانياً

، فقد يكون له نظر )شعراً ونثراً(على كُتب اللُّغة، والنحو، وكالم العرب 
ٍت اليرتضيه يف وقٍت آخر، وذا يكون له يف املسألة الواحدة قوالن يف وق

  .أو أكثر
: قلّ، يحفظ، ندر، ومااشتق منها كُلّها أحكام مترادفةٌ مبعىن:  قول ابن مالك-ثالثاً

  .الشاذ
  .القياس: يكثر، يلزم، يطّرد، غَلَب، وما أخذ منها، مجيعها مبعىن: وقوله

 مذهب سيبويه وأكثر النحويني، وهو مذهب ابن مالك يف  وهو– الراجح -رابعاً
وحنومها، مجوع تكسري، ال أمساء مجع، ) فُلْكاً، وِدالَصاً( أنّ –شرح الكافية 

وهو قول اجلرمي، وقد ذهب اليه ابن مالك يف التسهيل، وانتصر له ابن 
عقيل والسيوطي.  

مثانية أوزاٍن، ) أَفْعاٍل(على  جعل ابن مالك يف التسهيل مايجمع قياسيا -خامساً
، وهو )فُعال(ويف شرح الكافية، والعمدة جعلها تسعة أوزاٍن، فزاد 

  .الراجح
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:  إذا كان أجوفا، حنو–) فَعٍل( ذهب ابن مالك يف التسهيل إىل أنّ مجع -سادساً
قليلٌ، أي شاذٌّ، ويف غريه أطلق جبواز ) أَفْعاٍل( على –تاج، وباع، وخال 

  .؛ ألنه مذهب مجهور النحاةالصحيح، وهو )أَفْعاٍل(مجعه على 
، ذهب ابن مالك )أََفْعاٍل( على – معتل الالم بالواو –) فَلُو، وعدو( مجع -سابعاً

يف شرح الكافية الشافية إىل أنه شاذٌّ ، ويف التسهيل جعله قياسياً، وهو 
  .؛ ألنه مذهب سيبويه ومن تابعه من النحوينيالراجح

كفَرِخ، امساً، ثالثياً، صحيح العني، مع سكوا ) فَعٍل( قال اجلمهور إنّ مجع -امناًث
  .شاذٌّ الينقاس عليه، وهو مذهب ابن مالك يف التسهيل) أَفْعاٍل(على 

، وهو مذهب ابن مالك يف شرح )أَفْعاٍل( أنه ينقاس مجعه على والراجح
حويمن الن عالكافية الشافية، واستحسنه مج مع اللّغويه اني، وأقر

  .القاهري؛ لكثرة ماسمع من ذلك
:  فيما فاؤه واو أو مهزةٌ، حنو) فَعالً( ذهب سيبويه ومجهور النحويني إىل أنّ -تاسعاً

قياساً، وهو اختيار ابن مالك يف ) أَفْعاٍل(وقٍْت، وأَنٍف الجيمع على 
  .التسهيل

 فذهب إىل أنه ينقاس، وهو – الراجح  وهو–أما يف شرح الكافية الشافية 
 مع اللغويه اني املتأخرين، وأقرحوياء ومن ذهب مذهبه من النقول الفر

  .مثْلَه) جدٍّ: (القاهري، وجعل ابن مالك املضاعف، حنو
صرد، ورطَب جيمع على : ، حنو)فُعال( ذهب بعض النحويني إىل أنّ -عاشراً

فهو شاذٌّ ، وهو مذهب ابن مالك ) أَفْعاٍل(ا جمع على غالباً، وإذ) ِفعالن(
  .يف التسهيل

، وهو قول سيبويه ومن ذهب )أَفْعاٍل، وِفعالٍن( أنه يطّرد مجعه على والراجح
  .مذهبه، وإليه ذهب ابن مالك يف غري التسهيل

وصفني ) أَفْعل وفَعالء(يطّرد يف نوعني، مها ) فُعال(يرى النحاة أنّ : احلادي عشر
أَعزل، : أَحمر وحمراء ؛ أو منفردين ملانٍع يف اِخللْقة، حنو: متقابلني، حنو

  .ورتقاء
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وصفني ) أَفْعل وفَعالء(وزاد ابن مالك يف شرح الكافية نوعاً ثالثاً وهو 
آىلَ، وعجزاء؛ أما يف التسهيل فقد جعله : منفردين ملانٍع يف االستعمال، حنو

، وهو قول أهل اللُّغة، وجمٍع )فُعٍل( جواز مجعه على حيحوالصحمفوظاً، 
  .من النحويني

، )فُعل(كُراع، اليجمع على : ، حنو)فُعاالً(ذهب بعض النحاة أنّ : الثاين عشر
  .وهو مذهب ابن مالك يف التسهيل ،وشرح العمدة

 مثل )فُعل( وهو مذهب سيبويه واجلمهور، أنه يطّرد مجعه على والراجح
قَذال، وِذراع، وهذا مذهب ابن مالك يف شرح : حنو) فَعال وِفعال: (أخويه

  .الكافية الشافية، واأللفية
يطّرد يف ) فُعال(اقتصر ابن مالك يف شرح الكافية، والعمدة على أنّ : الثالث عشر

: ، حنو)أَفْعل(صفة مقابل ) فُعلى(غُرفة؛ و: امساً، حنو) فُعلة: (نوعني، مها
  .برى، وحكم بالشذوذ فيما سوى ذلككُ

 أنه والصحيحجمعة، : ، حنو)فُعلة(أما يف التسهيل فزاد نوعاً ثالثاً، وهو 
  .، وهو قول اللُّغويني، ومذهب النحويني املتأخرين)فُعل(ينقاس مجعه على 

ِكسرة، وهو مذهب : ، حنو)ِفعلة(مقيس يف كلّ اسم على ) ِفعلٌ: (الرابع عشر
، )ِفعلة(ِذكْرى، مجرى : ، حنو)ِفعلى(مهور، وأجاز الفراء إجراء اجل

وخالفه اجلمهور وابن مالك يف التسهيل، مث وافقه يف شرح الكافية الشافية، 
  .الصحيحوهو 
مبعىن ) فَعيٍل(يطّرد يف كلّ صفٍة على ) فَعلَى(ذهب اجلمهور إىل أنّ : اخلامس عشر

  .قَتيل، وجريح: توجٍع، أو تشتٍت، حنو، دالّ على هلٍْك، أو )مفعوٍل(
مما أشبهه يف املعىن، ) فَعلَى(وقد اختلف رأي ابن مالك فيما يحمل على 

فذهب يف األلفية إىل أنها ثالثةُ أوزاٍن، ويف شرح العمدة جعلها مخسةَ 
 هو ماذهب إليه يف التسهيل ،وشرح الكافية أنها ستةُ والراجحأوزاٍن، 

  .و مذهب سيبويه ومجهور النحاةأوزاٍن، وه
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، )ِفعاٍل(على ) فَعل، وفَعلة(اختلفت شروط ابن مالك يف مجع : السادس عشر
 مذهبه يف التسهيل، وشرح الكافية؛ ألنه والصحيحكَعب، ونعجة، : حنو

  .موافق لقول سيبويه ومن ذهب مذهبه
هل يشترط فيهما ) ِفعال(على ) فَعل وفَعلة( اختلف رأيه يف مجع -أيضاً-

 ماذهب إليه يف شرح العمدة، وهو أنهما فالراجحاالمسية أو اإلطالق؟ 
  .مطلقاً، وهو مذهب سيبويه ومن تبعه من النحاة) ِفعاٍل(يجمعان على 

  .باطّراٍد؟) ِفعاٍل(واختلف رأيه يف اخلمسة األوزان األخرية أتجمع على 
 هو والراجحيها دون اطراٍد، فذهب يف شرح الكافية إىل أنه شائع ف

ماذهب إليه يف التسهيل، وشرح العمدة أنه يطّرد فيها، وهو مذهب مجهور 
  .النحاة
: حنو) فَعل(ذهب ابن مالك يف شرح الكافية الشافية إىل أنّ جمع : السابع عشر

قليلٌ ،ويقتصر فيه على السماع، وهو مذهب مجاعة من ) فُعول(أَسد، على 
  . املتأخرينالنحاة
   وهو مذهب اجلمهور، ومذهب ابن مالك يف التسهيل، وشرح العمدة،والراجح

  .أَسد وأُسود: ، حنو)فُعول(أنه يطّرد مجعه على 
إذا كان ) فَعال(ذهب ابن مالك يف األلفية، وشرح الكافية إىل أنّ : الثامن عشر

 يف التسهيل، وشرح ، أما)ِفعالن(خرب، اليجمع على : صحيح العني، حنو
ِخربان : العمدة، فقد صرح باطّراده يف صحيح العني، ومعتلها، حنو

  .وِقيعان، وهو مذهب سيبويه ومن تبعه من النحويني
يطّرد يف أربعة أوزاٍن، ) ِفعالنا( ذهب يف التسهيل، واأللفية إىل أنّ -أيضاً-

د ذهب إىل اطراد ويحفظ يف الباقي، أما يف شرح  الكافية الشافية فق
، وهو )فَعول، وفَِعيل(يف اجلميع، وهو مذهبه يف شرح العمدة يف ) ِفعالن(

  ).فَِعيٍل(مذهب مجهور النحويني سوى 
) ِفعال( أنّ – وهو مذهب اجلمهور –صرح ابن مالك يف التسهيل : التاسع عشر
ح قياساً، وهو خبالف مذهبه يف شر) فُعالٍن(ِذئْب يجمع على : حنو

  .شاذٌّ: الكافية، والعمدة، إذْ حكم عليه بأنه قليلٌ، أي
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واليقاس عليه، ) جذَع(يحفظ يف ) فُعالنا(وصرح يف التسهيل أنّ 
 ماذهب إليه يف شرح الكافية، والعمدة، وهو مذهب سيبويه والصحيح

  .جذَع وجذْعان: قياساً، فيقال) فُعالن(وأصحاب اللُّغة، أنه يجمع على 
مادلّ على سجية ) فُعالء(ليجمع على ) فَعيل( أنه يحمل على الصحيح: شرينالع

شاِعر وشعراء، وشجاع وشجعاء، : ، حنو)فَاِعٍل أو فُعاٍل(مدٍح أو ذمٍّ من 
وهو مذهب اجلمهور، وابن مالك يف التسهيل؛ وهو خمالف ملذهبه يف شرح 

  . وعلى معىن املدح فقط)فَاِعٍل(الكافية، والعمدة، إذْ قيده على 
) فَواِعل(جعل ابن مالك يف شرح العمدة مايطّرد مجعه على : احلادي والعشرين

ستةَ أنواٍع، وجعلها يف التسهيل، واأللفية سبعةَ أنواٍع، وهو مذهب مجهور 
  .النحويني

كصومعة، وهو ) فَوعلة(أما يف شرح الكافية فجعلها مثانيةَ أنواٍع بزيادة 
  .سيبويه وأصحاب اللُّغةقول 

) فَعاِئل(ذهب ابن مالك يف التسهيل، وشرح العمدة إىل أنّ : الثاين والعشرين
يطّرد يف مخسة أوزاٍن، بشرط أن تختم بالتاء، وأن تكون أمساًء، ماعدا 

  ).فَعاِئل(، فإن تجردن من التاء، أو كُن صفاٍت فال يجمعن على )فَعيلة(
ومن تبعه، وهو مذهب ابن مالك يف شرح الكافية،  مذهب سيبويه والراجح

مطلقاً، سواٌء ) فَعاِئل(األوزان العشرة على : واأللفية، أنه جيوز مجعها أي
  .كُن أمساًء أو صفاٍت، وختمن بالتاء أو تجردن منها

، )فَعالَى، وفَعاِلى(على ) عذْراء( أنه يطّرد مجع الراجح: الثالث والعشرين
اء، وهو قول سيبويه ومن وافقه من مجهور النحويني، وهومذهب كصحر

  .ابن مالك يف شرح الكافية، واأللفية
، )فَعاِلى(أما يف التسهيل، وشرح العمدة فذهب إىل أنها يطّرد مجعها على 

  ).فَعالَى(ويحفظ يف 
، آخره ياء يطّرد مجعه يف كلِّ اسٍم ثالثٍي ساكن العني) فَعاِلي (:الرابع والعشرين

  .كُرسي وكَراِسي: مشددة زائدة، لغري نسٍب متجدٍد، حنو
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وزاد يف شرح الكافية الياء اليت يف األصل للنسب احلقيقي، ثُم أُمهلت لكثرة 
مهري ومهاِري، وهو : االستعمال، حىت صار النسب منسيا أو كاملنسي، حنو

  .مذهب مجاعٍة من النحويني
ِن احلمد هللا رب العاملني، وصلّى اهللا على سيدنا حممٍد وآله وآخر دعوانا أ

  .وصحبه وسلّم تسليماً كثرياً
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  فهرس املصادر واملراجع
، ١أدب الكاتب البن قتيبة، حتقيق حممد الدايل، ط -١

  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٢
ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلسي، حتقيق  -٢

هـ، مكُتبة اخلاجني، ١٤١٨، ١مان حممد، طودراسة رجب عث
 .القاهرة

أسرار العربية أليب الربكات األنباري، حتقيق حممد جة البيطار،  -٣
 .هـ، مطبعة الترقى، دمشق١٣٧٧

. إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللُّغويني لعبد الباقي اليماين، حتقيق د -٤
ربية السعودية، هـ، شركة الطباعة الع١٤٠٦، ١عبدايد دياب، ط

 .الرياض
، ١حممود فجال، ط. اإلصباح يف شرح االقتراح، تأليف د -٥

 .هـ، دار القلم، دمشق١٤٠٩
، ١األصـول يف النحو البن السراج، حتقيق عبداحلسني الفتلي، ط -٦

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٥
م، دار ١٩٨٥إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي البن خالوية،  -٧

 .الل، بريوتومكُتبة اهل
أمحد حممد .االقتراح يف علم أصول النحو للسيوطي، حتقيق وتعليق د -٨

 .قاسم، القاهرة
هـ، مكُتبة طيبة للنشر ١٤١٠ألفية ابن مالك يف النحو والصرف،  -٩

 .والتوزيع، املدينة املنورة
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري، حتقيق  -١٠

م، دار إحياء التراث ١٩٦٦، ٦ميد، طحممد حميي الدين عبداحل
 .العريب، بريوت

موسى العليلي، . اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب، حتقيق د -١١
 .مطبعة العاين، بغداد
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هـ، دار الفكر، ١٣٩٨، ٢البحر احمليط أليب حيان األندلسي، ط -١٢
 .بريوت

هـ، ١٤١٨، ٢البداية والنهاية البن كثري، حتقيق يوسف البقاعي، ط -١٣
 . الفكر، بريوتدار

بغية الوعاة يف طبقات اللُّغويني والنحاة للسيوطي، حتقيق حممــد  -١٤
 .أبو الفضل إبراهيم، املكُتبة العصرية، بريوت

البلغة يف تاريخ أئمة اللُّغة للفريوز آبادي، حتقيق حممد املصري،  -١٥
 .م، دمشق١٩٧٢

لم ، دار الع١٩٨٣، ١عمر فروخ، ط. تاريخ األدب العريب، تأليف د -١٦
 .للماليني، بريوت

فتحي أمحد . التبصرة والتذكرة أليب حممد الصيمري، حتقيق د -١٧
 .هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٢، ١مصطفى علي الدين، ط

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك، حققه حممد كامل  -١٨
 .هـ، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر١٣٨٧بركات، 

 .ري، دار الفكر، دمشقالتصريح على التوضيح خلالد األزه -١٩
هـ، مطابع اجلامعة ١٤٠٨، ٦تصريف األمساء حملمد الطنطاوي، ط -٢٠

 .اإلسالمية، املدينة
حممد املفدى، . تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميين، حتقيق د -٢١

 .هـ، بريوت١٤٠٣، ١ط
عوض . التعليقة على كتاب سيبويه أليب علي الفارسي، حتقيق د -٢٢

 . جامعة امللك سعود، الرياضهـ،١٤١٢، ١القوزي، ط
كاظم حبر املرجان، . التكملة أليب علي الفارسي، حتقيق ودراسة د -٢٣

هـ، مطابع مديرية دار الكُتب للطباعة والنشر، جامعة ١٤٠١
 .املوصل
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. توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، حتقيق د -٢٤
ات هـ، مكُتبة الكلي١٣٩٦، ١عبدالرمحن علي سليمان، ط

 .األزهرية، القاهرة
هـ، ٣،١٤٠٧اجلُمل يف النحوللزجاجي،حتقيق علي توفيق احلمد،ط -٢٥

 .مؤسسة الرسالة، بريوت
هـ، دار الفكر، ١٣٩٨حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل،  -٢٦

 .بريوت
 .حاشية الصبان على شرح األمشوين، مطبعة احلليب، القاهرة -٢٧
 .قحاشية يس احلمصي على التصريح، دار الفكر، دمش -٢٨
هـ ، ١٤٠٤، ٤حجة القراءات البن زجنلة،حتقيق سعيداألفغـاين،ط -٢٩

 .مؤسسة الرسالة، بريوت
حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة للسيوطي، وضع حواشيه  -٣٠

 .هـ، دار الكُتب العلمية، بريوت١٤١٨، ١خليل املنصور، ط
هـ، ١٤٠٣، ٣اخلصائص البن جين، حتقيق حممد علي النجار، ط -٣١

 .بريوتعامل الكُتب، 
. الدراسات اللغوية عند ابن مالك بني الفقه وعلم اللُّغة، تأليف د -٣٢

 .هـ، مطابع جامعة أم القرى، مكة١٤١٨غنيم غامن الينبعاوي، 
، دار ٢شوقي ضيف، ط. السبعة يف القراءات البن جماهد، حتقيق د -٣٣

 .املعارف، القاهرة
عثمان، الشافية يف علم التصريف البن احلاجب، حتقيق حسن أمحد ال -٣٤

 .هـ، املكُتبة املكية، مكة املكرمة١٤١٥، ١ط
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي، دار إحياء  -٣٥

 .التراث العريب، بريوت
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حتقيق حممد حميي الدين  -٣٦

 .هـ، دار التراث، القاهرة١٤٠٠، ٢٠عبداحلميد، ط
 . مالك، مطبعة احلليب، القاهرةشرح األمشوين على ألفية ابن -٣٧
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 .هـ، مطبعة احلليب، مصر١٣٧٤، ٣شرح األلفية للمكودي، ط -٣٨
عبداحلميد السيد حممد . شرح ألفية ابن مالك البن الناظم، حتقيق د -٣٩

 .عبداحلميد، دار اجليل، بريوت
، مطابع ١عبدالرمحن السيد، ط. شرح التسهيل البن مالك، حتقيق د -٤٠

 .سجل العرب، القاهرة
 .ح جمل الزجاجي البن عصفور، حتقيق صاحب أبو جناحشر -٤١
هـ، ١٤٠٤، ٣، ط)جمموعة الشافيـة(شرح الشافية للجاربـردي،  -٤٢

 .عامل الكُتب، بريوت
شرح شافية ابن احلاجب لرضي الدين االستراباذي حتقيق حممد نور  -٤٣

 .هـ، دار الكُتب العلمية، بريوت١٤٠٢احلسن وآخرين،
السترابـاذي، دراسـة وحتقيق شرح الشافية لركـن الديـن ا -٤٤

هـ ، ١٤١٣عبداهللا حممـد العتييب، رسـالـة ماجستـري، .د
 .هـ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة١٤١٤

. شرح عمدة احلافـظ وعـدة الالفـظ البن مالـك، حتقيق د -٤٥
 .، مطبعة األمانة، القاهرة١عبداملنعم هريدي، ط

عدنان . ك، حتقيق دشرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ البن مال -٤٦
 .هـ، مطبعة العاين، بغداد١٣٩٧عبدالرمحن الدوري، 

عبداملنعم . شرح الكافية الشافية البن مالك األندلسي، حتقيق د -٤٧
 .هريدي، دار املأمون للتراث

 .شرح املفصل البن يعيش النحوي، عامل الكُتب، بريوت -٤٨
تركي بن .شرح املقدمة اجلزولية الكبري أليب علي الشلوبني، حتقيق د -٤٩

 .هـ، مكُتبة الرشد، الرياض١٤١٣، ١سهو العتييب، ط
شفاء العليل يف إيضاح التسهيل أليب عبداهللا السلسيلي، حتقيق  -٥٠

 .هـ، دار الندوة، بريوت١٤٠٦، ١الشريف عبداهللا الربكايت، ط.د
هـ، ١٤٠٤، ٣الصحاح للجوهري، حتقيق أمحد عبدالغفور عطار،ط -٥١

 .دار  العلم للماليني، بريوت
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حممد سامل .فوة الصفية يف شرح الدرة األلفية للنيلي، حتقيق دالص -٥٢
 .العمريي، مطابع جامعة أم القرى، مكة

ضياء السالك إىل أوضح املسالك البن هشام، تأليف حممد عبدالعزيز  -٥٣
 .النجار، دار الكُتب العلمية، بريوت

 .هـ، القاهرة١٣٢٤طبقات الشافعية الكربى للسبكي،  -٥٤
م، ١٩٦٦ للذهيب، حتقيق صالح املنجد وآخرين،العرب يف خرب من غرب -٥٥

 .الكويت
هـ، دار ١٤٠٢، ٣غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري، ط -٥٦

 .الكُتب العلمية، بريوت
هـ، ١٣٩٥، ١فهارس كتاب سيبويه،صنع حممد عبداخلالق عضيمةط -٥٧

 .دار حلديث، القاهرة
ين عبداحلميد، فوات الوفيات البن شاكر الكُتيب، حتقيق حممدحميي الد -٥٨

 .م، القاهرة١٩٥١
هـ، مطبعة مصطفى ١٣٧١، ٢القاموس احمليط للفريوز آبادي، ط -٥٩

 .احلليب، مصر
هـ، مكُتبة ١٤٠٣، ٢الكتاب لسيبويه، حتقيق عبدالسالم هارون، ط -٦٠

 .اخلاجني، القاهرة
 .م، استانبول١٩٤١كشف الظنون حلاجي خليفة،  -٦١
 ملكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -٦٢

هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤، ٢حميي الدين رمضان، ط. حتقيق د
 .بريوت

. كشف املشكل يف النحو لعلي بن سليمان احليدرة اليمين، حتقيق د -٦٣
 .هـ، مطبعة اإلرشاد، بغداد١٤٠٤، ١هادي عطية مطر، ط

 .لسان العرب البن منظور، دار صادر، بريوت -٦٤
، ١طه العلـواين، ط. ازي، حتقيق داحملصول يف علم أصول الفقه للر -٦٥

 .هـ، طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٣٩٩
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 .هـ، القاهرة١٣٢٥املختصر يف أخبار البشر أليب الفداء،  -٦٦
 .هـ، حيدر آباد الدكن١٣٣٩مرآة اجلنان لليافعي،  -٦٧
املزهر يف علوم اللُّغة وأنواعها للسيوطي، شرح وضبط جمموعة من  -٦٨

 .اء الكُتب العربية، القاهرةالعلماء، دار إحي
املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، حتقيق حممد كامل بركات،  -٦٩

 .، دار الفكر، دمشق١٤٠٠
 .هـ، حيدر آباد الدكن١٣٢٩مفتاح السعادة لطاش كربى زاده،  -٧٠
 .، دار جليل، بريوت٢املفصل أليب قاسم الزخمشري، ط -٧١
، ٢داخلالـق عضيمة،طاملقتضب أليب العباس املربد، حتقيـق حممد عب -٧٢

 .هـ، مطابع األهرام التجارية، القاهرة١٣٩٩
شعبان . املقدمة اجلزولية يف النحو أليب موسى اجلزويل، حتقيق د -٧٣

 .عبدالوهاب، مطبعة أم القرى، القاهرة
املقرب البن عصفور، حتقيق أمحد عبدالستار اجلواري، وعبداهللا  -٧٤

 .هـ، مطبعة العاين، بغداد١٣٩١، ١اجلبوري، ط
هـ، مطبعة ١٤٠٠حممد حممد سعيد، . املوجز البن السراج، حتقيق د -٧٥

 .األمانة، مصر
م، ١٩٣٠النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي،  -٧٦

 .مطبعة دار الكُتب املصرية
 .، دار املعارف، القاهرة٨النحو الوايف تأليف عباس حسن، ط -٧٧
 .هـ، القاهرة١٣٠٢نفح الطيب للمقري،  -٧٨
 تفسري كتاب سيبويه لألعلم الشنتمري، حتقيق زهري النكت يف -٧٩

 .هـ، الكويت١٤٠٧، ١عبداحملسن سلطان، ط
مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع للسيوطي عين بتصحيحه حممد بدر  -٨٠

 .، مكُتبة الكليات األزهرية، القاهرة١٣٢٧، ١الدين النعساين، ط
 .بولهـ، طبع اسطان١٩٣١الوايف بالوفيات لصالح الدين الصفدي،  -٨١
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 فهرس املوضوعات
 ٢  مقدمة

 ٤ :التعريف بابن مالك ومصنفاته النحوية، وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول
 ٤ .التعريف بابن مالك: املبحث األول  
 ١٢ . الترتيب الزمين التقرييب ملصنفاته النحوية والصرفية:الثايناملبحث   
 ١٩ .وية والصرفية أحكام ابن مالك النح:الثالثاملبحث   

 ٢٢ . مسألة١٩تعدد آراء ابن مالك يف مجوع التكسري، وفيه : الفصل الثاين
 ٢٢ .صيغة فُلْك ودالٍص، وحنومها: املسألة األوىل

 ٢٢ .التعريف جبمع التكسري  
 ٢٢ .أنواع التغيري الظاهر واملقدر  
 ٢٣ .اخلالف يف فلك وأخواا هل هي مجع أم اسم مجع؟  
 ٢٤ .أنها مجوع تكسري، وهو مذهب ابن مالك يف شرح الكافيةهور اجلم  
 ٢٤  .اجلرمي أمساء مجع، وهومذهبه يف التسهيل  
 ٢٥  .ابن عقيل والسيوطي لرأي ابن مالك يف التسهيلانتصار   

 ٢٦  .، وفيه ثالث وقفات)أفعال(القياس فيما جيمع على : املسألة الثانية
 ٢٦  ).أفعال(اليت جتمع على  اخلالف يف األوزان :األوىل  
 ٢٧  .إذا كان أجوفاً، والراجح يف ذلك) أفعال(على )فَعل(اخلالف يف مجع : الثانية  
 ٢٩  .واوي الالم على أفعال والراجح يف ذلك) فَعول( اخلالف يف مجع :الثالثة  

 ٣٠  .هل جيمع فَعل كفَرخ على أفعال؟: املسألة الثالثة
 ٣٠  .املسألةرأي ابن مالك يف  اختلف  
 ٣٠  .خالف مذهب سيبويه، وهو مذهبه يف شرح الكافيةالراجح   
 ٣١  .امع اللغوي القاهريقرار   

 ٣٢  .حكم مجع فَعل فيما فاؤه واو أو مهزة على أفعال: املسألة الرابعة
 ٣٢  .بني النحاة يف املسألةاخلالف   
 ٣٢  .موافقة ابن مالك ملذهب الفراء يف شرح الكافية  
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 ٣٣  .امع اللغوي القاهريرأي 
 ٣٣  .على أفعال) جد، وعم(حكم مجع : وقفة

 ٣٤  .فُعل هل جتمع على أفعال أو ِفعالن؟: املسألة اخلامسة
 ٣٤  .ابن مالك يف املسألةرأي   
 ٣٤  .بعض النحويني يرى أنّ مجعه على أفعال شاذ  
 ٣٥  .مالك يف شرح الكافيةالراجح جواز الوجهني وهو مذهب سيبويه وابن   

 ٣٧  )فُعل(على ) أَفْعل وفَعالء(حكم مجع : املسألة السادسة
 ٣٧  .وفعالء ينقاس يف ثالثة أنواعأفعل   
 ٣٧  وصفني منفردين ملانع يف االستعمال)فُعل(اختالف رأي بن مالك يف مجعهما على  
 ٣٨  .املراديرأي   
 ٣٨  .رأي سيبويه ومن ذهب مذهبه  
 ٣٩  .ماذهب إليه ابن مالك يف شرح الكافية الشافيةيح الصح  
 ٣٩  .جيب كسر فاء ما عينه ياء كِبيض: أوهلما: تنبيهان  
 ٣٩  ).فُعل( جيوز يف الضرورة ضم عني :ثانيهما  

 ٤٠  .فُعال هل جيمع على فُعل: املسألة السابعة
 ٤٠  .ينقاس يف موضعنيفُعل   
 ٤٠  .على فُعل) عالفُ(اختالف رأي ابن مالك يف مجع   
 ٤١  .النحاة تابع ابن مالك يف التسهيلبعض   
 ٤١  .مذهب ابن مالك يف شرح الكافية الشافيةالراجح   

 ٤٣  .فُعل هل ينقاس يف فُعلة امساً؟: املسألة الثامنة
 ٤٣  .يطّرد يف ثالثة أنواعفُعل   
 ٤٣  .زاد ابن مالك يف التسهيل فُعلة واخلالف يف ذلك  
 ٤٣  .جواز مجع فُعلة على فُعلراجح لا  

 ٤٥  .ِفعلى هل جتمع على ِفعل: املسألة التاسعة
 ٤٥  .مقيس يف كلّ اسم على ِفعلَةِفعل   
 ٤٥  .الفراء جييز إجراء ِفعلى جمرى ِفعلَة  
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 ٤٥  .وابن مالك يف التسهيل خيالفون الفراءاجلمهور           
 ٤٦  .راء يف شرح الكافية وهو الراجح          ابن مالك يوافق الف

 ٤٧  .ماحيمل على فَعلَى مما أشبهه يف املعىن: املسألة العاشرة
 ٤٧  .مفعول:مبعىن ) فَعيل(مقيس يف كلّ صفة على فَعلَى   
 ٤٧  .اشتراط الصفة فيما جيمع على فَعلَى: الوقفة األوىل  
 ٤٨  .ى فَعلَىاختالف رأي ابن مالك فيما حيمل عل: الثانيةالوقفة   
 ٤٨  .الراجح ماذهب إليه يف التسهيل وشرح الكافية  

 ٥٠  . وزنا١٣ًيكون يف ) ِفعال: (املسألة احلادية عشرة
 ٥١  :املسألة أربع وقفاتيف 

 ٥١  .على ِفعال) فَعل وفَعلة(اخلالف يف شروط مجع : األوىل  
 ٥١  .يح ماذهب إليه يف التسهيل وشرح الكافيةالصح  
 ٥١  .على ِفعال) فَعل وفَعلة(اخلالف يف اشتراط االمسية يف مجع : ةالثاني  
 ٥٣  .ماذهب إليه يف شرح العمدةالصحيح   
 ٥٣  .يشترط يف مجع فَعيل وفَعيلة على ِفعال صحة الالم: الثالثة  
 ٥٤  . ِفعال يطّرد يف مثانية أوزان، وشائع يف مخسٍة:الرابعة  
 ٥٤  . أنه اليطّرد يف األوزان اخلمسةذهب ابن مالك يف شرح الكافية إىل  
 ٥٥  .يف التسهيل وشرح العمدة إىل أنه يطّرد فيها، وهو الراجحذهب   

 ٥٦  .فَعل هل جيمع على فُعول؟: املسألة الثانية عشرة
 ٥٦  .يطّرد يف مخسة أوزانفُعول   
 ٥٦  .ذهب ابن مالك يف التسهيل وغريه إىل أنه جيمع فَعل على فُعول  
 ٥٦  .ابن مالك يف شرح الكافية إىل أنه قليلٌذهب   
 ٥٧  .الراجح ماذهب إليه ابن مالك يف التسهيل وشرح العمدة من القياس  

 ٥٨  .اخلالف فيما جيمع على ِفعالن، وفيها مواقف: املسألة الثالثة عشرة
 ٥٨  . مايطّرد مجعه على ِفعالن:األول  
 ٥٨  .عالن مطلقاًاخلالف يف مجع فَعل على ِف: الثاين  
 ٥٨  .يف شرح الكافية إىل عدم اطراده يف صحيح العنيذهب   
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 ٥٩  .         ذهب يف التسهيل والعمدة إىل اطراده
 ٥٩  .النحاة وافق ابن مالك يف شرح الكافيةبعض   
 ٥٩  .الصحيح مذهبه يف التسهيل وهو مذهب اجلمهور  
 ٦٠  .وزان ويحفظ يف الباقيِفعالن يطّرد يف أربعة أ: الثالثاملوقف   
 ٦٠  .ذهب يف شرح الكافية إىل أنه يطّرد فيها مجيعاً  
 ٦١  .يف اطراد فعيل وفَعول بني ابن مالك واجلمهوراخلالف   

 ٦٢  .على فُعالن) ِفعل(اخلالف يف مجع : املسألة الرابعة عشرة
 ٦٢  .األوزان اليت جتمع على فُعالن قياسياً  
 ٦٢  :انيف املسألة وقفت  
 ٦٢  . اخلالف يف مجع ِفعل على فُعالن:أوالمها  
 ٦٢  .الراجح أنه جيمع وهو مذهب اجلمهور، ومذهب ابن مالك يف التسهيل  
 ٦٣  .على فُعالن) جذَع(اخلالف يف مجع : الثانيةالوقفة   
 ٦٣  .رأيه يف التسهيل يحفظ، ويف شرح الكافية يطّرد  
 ٦٣    . والعمدةالراجح مذهبه يف شرح الكافية  
 ٦٤  .ماجيمع على فُعالء محالً على فعيل: اخلامسة عشرةاملسألة 

 ٦٤    .على فُعالء قياساًماجيمع   
 ٦٤  .ليجمع على فُعالء) فعيل(اخلالف فيما حيمل على   
 ٦٤  .داالً على املدح) فاعل(شرح الكافية والعمدة إىل أنه حيمل عليه يف ذهب   
 ٦٤  دالّ على مدح أو ذٍم، وهوالراجح) فاعل، وفُعال (يف التسهيل حيمل عليه  
 ٦٦  .مايطّرد مجعه على فَواعل: السادسة عشرةاملسألة 

 ٦٦  .اختالف رأي ابن مالك يف األنواع  
 ٦٦  .املسألة فيما يطّرد مجعه على فواعلخالصة   
 ٦٦  .ماذهب إليه يف التسهيل واأللفية هو مذهب اجلمهور  
 ٦٦  .فية نوعاً ثامناً وبه قال سيبويهيف شرح الكازاد   

 ٦٨  .األوزان اليت يطّرد مجعها على فَعاِئل: املسألة السابعة عشرة
 ٦٨  .ابن مالك يف شرح الكافية إىل اطرادها يف عشرة أوزانذهب   
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 ٦٨  .ذهب يف التسهيل وشرح العمدة إىل اطرادها يف مخسة أوزاٍن  
 ٦٩  .ى فَعاِئلجواز مجع األوزان العشرة علالراجح   
 ٧٠  .زاد يف التسهيل بعض األمساء اليت جتمع على فَعاِئل: تنبيه  
 ٧١  .اخلالف يف اشتراك فَعالَى وفَعاِلى يف عذراء: الثامنة عشرةاملسألة 

 ٧١  .األوزان اليت يشتركان فيها  
 ٧١  .رأي ابن مالك يف مجع عذراء على فَعالَى أو فَعاِلىاختالف   
 ٧٢  .ب إليه يف شرح الكافية من جواز مجعهاالراجح ماذه  

 ٧٣  .مايطّرد مجعه على فَعاِلي: املسألة التاسعة عشرة
 ٧٣  .على فَعايلّ قياساًماجيمع   
 ٧٣  .يف املسألة وقفتان  
 ٧٣  .زاد يف شرح الكافية الياء اليت للنسب احلقيقي مث أمهلت: وىلاأل  
 ٧٤  .ها على فَعاِليزاد يف التسهيل أمساء جيوز مجع: الثانية  
 ٧٥  .اخلامتة  
 ٨١  .فهرس املصادر واملراجع  
 ٨٧  .املوضوعاتفهرس   
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